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SIA „Bomars”

Patērētāju tiesību
aizsardzības centram
Kr.Valdemāra ielā 157
Rīgā, LV1013
Par rakstveida apņemšanos
SIA „Bomars” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un turpmāk
nepiemērot Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) konstatētos
netaisnīgos līguma noteikumus ar patērētājiem noslēgtajos līgumos.
Ievērojot SIA “Bomars” un PTAC iepriekšējo saraksti un sarunas par SIA „Bomars”
patērētājiem piedāvāto līguma projektu (turpmāk – Līguma projektu), ar šo vēlamies
norādīt, ka SIA „Bomars”, ņemot vērā PTAC norādījumus un iebildumus, ir veicis
grozījumus un papildinājumus Līguma projektā, lai tas pilnībā atbilstu patērētāju
tiesību aizsardzības noteikumiem un iesniedz PTAC laboto Līguma projektu.
Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, ievērojot PTAC norādījumus, tiek izteikti šādā
jaunā redakcijā:
1.4. Nomnieks atstāj pie iznomātāja
ķīlas naudu (pēc vienošanās).
2.1. Iznomātājs nodod automašīnu,
labā tehniskā kārtībā, bez bojājumiem,
pilnā komplektācijā, ar pilnu degviela
tvertni (ja līgumā nav noteikts citādi), ar
līguma darbības laikā derīgu ikgadējo
transportlīdzekļu tehnisko apskati, ar
transporta
līdzekļu
īpašnieku
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu
(kas derīga Eiropas ekonomikas zonā un
Šveicē).

2.6. Iznomātājs nekompensē
Nomniekam zaudējumus (ne morālus,
ne materiālus), kā arī jebkādus
iespējamos izdevumus, kuri var rasties
sakarā ar transportlīdzekļa lietošanas
pārtraukšanu jebkāda iemesla dēļ.

Izslēgts
2.1.
Iznomātājs nodod automašīnu,
bez virsbūves un salona bojājumiem,
pilnā komplektācijā (transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecība, OCTA polise,
atslēga, drošības sistēmas vadības ierīce,
drošības komplekts (aptieciņa, avārijas
zīme, ugunsdzēšamais aparāts), rezerves
ritenis, domkrats, riteņu atslēga), ar pilnu
degvielas tvertni (ja līgumā nav noteikts
citādi), ar līguma darbības laikā derīgu
ikgadējo
transportlīdzekļu
tehnisko
apskati, ar transporta līdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu
(kas derīga Eiropas ekonomikas zonā un
Šveicē).
Izslēgts
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2.7. Ja transportlīdzeklis tiek atdots
Iznomātājam netīrā un/vai sliktākā
stāvoklī, nekā tas tika saņemts,
Iznomātājam ir tiesības ieturēt no ķīlas
naudas summu, un kas atbilst
faktiskajiem izdevumiem, lai atjaunotu
transportlīdzeklim pienācīgu stāvokli.
2.9. Iznomātājam
ir
tiesības
vienpusēji izbeigt šo līgumu un
nekavējoties
atsavināt
nomāto
transportlīdzekli
Nomniekam
bez
iepriekšēja brīdinājuma, ja tas ir
pārkāpis šo nomas līgumu. Nekādas
pretenzijas par materiālajiem vai
morāliem zaudējumiem, ko cieš
nomnieks šajā sakarā, nevar tikt
izvirzītas
3.9.4. Nomniekam un visiem tā
pilnvarotajiem pārstāvjiem ir jāveic visi
pasākumi, lai aizsargātu
Iznomātāja intereses, nomas perioda
laikā notiekot ceļu satiksmes
negadījumam, veicot sekojošo:
neuzņemties savu vainu vai atbildību.
5.1. Nomnieks ir atbildīgs par
jebkādām sankcijām vai izdevumiem,
kas radušies iznomātājam
transportlīdzekļa nomas laikā (ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumi u.c.)

5.2.
Nomnieks
pēc
Iznomātāja
pieprasījuma apņemas samaksāt pašriska
summu gadījumā, ja ir nodarīti bojājumi
iznomātājam transportlīdzeklim vai
notikusi transportlīdzekļa zādzība
5.2. Par līdz nomas termiņa beigām
nenomaksātiem sodiem, par ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumiem,
Nomnieks maksā Iznomātājam summu
soda naudas apmērā un soda naudu
10%(desmit procentu) apmērā no soda
naudas summas par katru nokavēto
dienu.

Izslēgts

2.6.
Iznomātājam ir tiesības vienpusēji
izbeigt šo līgumu un nekavējoties
atsavināt
nomāto
transportlīdzekli
Nomniekam bez iepriekšēja brīdinājuma,
ja nomnieks bojā transportlīdzekli, to
nekārtīgi vai līgumam pretēji lietojot.

Izslēgts

5.1. Nomnieks pēc Iznomātāja
pieprasījuma apņemas samaksāt soda
naudas un izdevumus kas radušies
nomnieka rīcības rezultātā, kā arī
nomnieka pilnvarotās personas rīcības
rezultātā, lietojot iznomāto
transportlīdzekli (ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumi u.c.) plus
administrācijas izdevumus 5LVL un
2,5% apmērā no nenomaksātās summas
gadījumā, ja noteiktajā laikā netiek
nomaksātas soda naudas.
5.2.
Nomnieks
pēc
Iznomātāja
pieprasījuma apņemas samaksāt pašriska
summu (bet ne vairāk, kā faktiskās
izmaksas) gadījumā, ja ir nodarīti
bojājumi iznomātajam transportlīdzeklim
vai notikusi transportlīdzekļa zādzība.
Izslēgts
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5.4.
Ja ir nodarīti bojājumi
nomātajam transportlīdzeklim un
Nomnieks nav tiešais vaininieks, un ja
Nomnieks ir izpildījis visus šī līguma
nosacījumus, Nomnieka atbildība ir
200LVL (divi simti latu).
5.6. Ja
ir
notikusi
nomātā
transportlīdzekļa zādzība vai bojāeja un
Nomnieks nav tiešais vaininieks un, ja
Nomnieks ir izpildījis visus šī līguma
nosacījumus, Nomnieka atbildība ir
15%(piecpadsmit
procenti)
no
transportlīdzekļa vērtības.
5.7. Ja
ir
nodarīti
bojājumi
nomātajam transportlīdzeklim, vai ir
notikusi
nomātā
transportlīdzekļa
zādzība vai bojāeja un Nomnieks nav
izpildījis visus šī līguma nosacījumus
vai ir tiešais vaininieks, Nomnieks atbild
pilnā vērtības samazinājuma apmērā.
5.8. Atgriežot
automašīnu
ar
iznīcinātu,
bojātu,
zudušu
dokumentāciju,
atslēgām,
drošības
sistēmu
vadības
ierīcēm,
a/m
reģistrācijas
numuru
zīmēm,
papildaprīkojumu Nomnieks maksā
Iznomātājam bojātās/zudušās lietas
faktisko vērtību un sodu 50 LVL
(piecdesmit latus) par katru iznīcinātu,
bojātu vai zudušu vienību.
5.10. Pārsniedzot
nomas
termiņu
nesaskaņojot ar Iznomātāju, nomas
maksa tiek palielināta par 50%
(piecdesmit procenti) no nomas maksas.
6.4. Līdzēji vienojas, ka visi strīdi,
kas radīsies līguma darbības sakarā, tiks
risināti sarunu ceļā. Ja līdzēji nepanāks
vienošanos, jebkurš strīds, domstarpība
vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas
skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai
spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts
Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā
ar šīs šķīrējtiesas reglamentu viena
tiesneša personā.
10. Ja apmaksa ir jāveic ar maksājumu
karti, izdevumus
par auto nomu es atļauju noņemt no šajā
līgumā norādītās kartes
______________________ paraksts.

Izslēgts

Izslēgts

Izslēgts

Izslēgts

Izslēgts

6.3.
Līdzēji vienojas, ka visi strīdi, kas
radīsies līguma darbības sakarā, tiks
risināti sarunu ceļā. Ja līdzēji nepanāks
vienošanos, jebkurš strīds, domstarpība
vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas
skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai
spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts
Latvijas Republikas tiesās.
10.Ja apmaksa ir jāveic ar maksājumu
karti, izdevumus par auto nomu (nomas
maksa, soda nauda par pārkāpumiem ceļu
satiksmē, līgumā noteiktais pašrisks,
pārsniegtais
nobraukums,
izlietotā
degviela, auto tīrīšana, pārsniegtais
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nomas laiks, auto transportēšana,
nozaudētie/bojātie
piederumi
vai
aprīkojums, ja izdevumi un to aptuvenais
apmērs ir fiksēti bez iebildēm abpusēji
parakstītajā auto nodošanas aktā) es
atļauju noņemt no šajā līgumā norādītās
kartes
______________________ paraksts.
(..)
Pielikumā nomas līguma projekts.

Valdes loceklis

(personiskais paraksts)

(..)
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