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Patērētāju tiesību
aizsardzības centram
K.Valdemāra ielā 157
Rīgā, LV-1013
SIA „Credix”
Reģ.Nr.40003895640
Matīsa ielā 81-1A
Rīgā, LV-1009
Rīgā, 2013.gada 27.februārī
Par līguma noteikumiem
SIA „Credix” saņēma Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2012.gada 30.augusta vēstuli
Nr.21-04/5700-L-30, 2012.gada 16.oktobra vēstuli Nr.21-14/6946-L-30 un 2013.gada vēstuli
Nr.21-14/61-L-30 Par līguma noteikumiem.
Pamatojoties uz minētajās vēstulēs minēto, SIA „Credix” Automašīnas nomas līguma,
Auto nomas noteikumu un prasību projektā un Pieņemšanas un nodošanas aktā veic sekojošas
izmaiņas:
Automašīnas nomas līguma 3.1.apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā
Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Iznomātājs apņemas
nodot Nomniekam automašīnu nebojātā, nokomplektētā
un pārbaudītā tehniskajā stāvoklī.

Ar šā Līguma parakstīšanas brīdi un šajā Līgumā
noteiktajā
kārtībā Iznomātājs apņemas
nodot
Nomniekam Automašīnu un Nomnieks apņemas
pieņemt no Iznomātāja Automašīnu atbilstoši šā Līguma
Pielikumam Nr.2 PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS.

Automašīnas nomas līguma 3.2.apakšpunkts
Ar šā Līguma parakstīšanas brīdi Nomnieks apņemas
pieņemt no Iznomātāja Automašīnu ar visiem tās
piederumiem atbilstoši šā Līguma priekšmetam.

Izslēgts

Automašīnas nomas līguma 3.3.1. apakšpunkts
Gadījumā, ja Nomnieks pārsniedz likumdošanā noteikto
vieglo transportlīdzekļu kustības ātrumu vairāk kā 30
km/h, , Iznomātājam ir tiesības neizmaksāt Nomniekam
tā iemaksāto drošības naudu.

Izslēgts.

Automašīnas nomas līguma 3.3.2.apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā 3.4.apakšpunktā
Gadījumā, ja Nomnieks iekļūst ceļu satiksmes
negadījumā, pārsniedzot likumdošanā noteikto vieglo
transportlīdzekļu kustības ātrumu vairāk kā 30 km/h,
Nomnieks uzņemas pilnu materiālo atbildību, kas
saistīta ar zaudējumu segšanu Iznomātājam, kā arī
trešajām personām (ja tādas ir iesaistītas). Nomniekam ir
jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar automašīnas
remontu, kā arī jākompensē automašīnas dīkstāve
remonta laikā.

(..)

Gadījumā, ja Nomnieks iekļūst ceļu satikmes
negadījumā un Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir konstatēta
Nomnieka vaina ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā,
Nomnieks nes pilnu materiālo atbildību, kas saistīta ar
zaudējumu segšanu Iznomātājam, kā arī trešajām
personām (ja tādas ir iesaistītas). Nomniekam ir jāsedz
visi izdevumi, kas saistīti ar Automašīnas remontu, kā
arī jākompensē Automašīnas dīkstāve remonta laikā.
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Automašīnas nomas līguma 3.7.apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā 3.8.apakšpunktā
Ja, atdodot Automašīnu Iznomātājam, tiek atklāti
Automašīnas defekti (virsbūve, aprīkojums) vai
bojājumi, Nomniekam ir pienākums apmaksāt visus
Iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar defektu un
bojājumu novēršanu.

Ja, atdodot Automašīnu Iznomātājam, tiek konstatēti
Automašīnas virsbūves, salona vai citi bojājumi, kas
radušies Nomnieka vainas dēļ, Nomniekam ir
pienākums apmaksāt visus Iznomātāja izdevumus, kas
saistīti ar defektu un bojājumu novēršanu, kā arī
jākompensē Automašīnas dīkstāve remonta laikā.

Automašīnas nomas līguma 3.9.apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā 3.10.apakšpunktā
Nomniekam ir pienākums ievērot apdrošināšanas
līguma, kurš noslēgts starp Iznomātāju un
apdrošināšanas sabiedrību ___________________,
noteikumus.

Nomniekam ir pienākums ievērot OCTA apdrošināšanas
līguma, kurš noslēgts starp Iznomātāju un
apdrošināšanas sabiedrību __________________,
noteikumus.

Automašīnas nomas līguma 3.11.apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā 3.12.apakšpunktā
Gadījumā, ja Automašīnai rodas mehānisks defekts
Nomniekam atrodoties ārpus Latvijas, Nomnieka
pienākums ir transportēt Automašīnu uz autoevakuātora
atpakaļ pie Iznomātāja vai arī veikt remontu autorizētā
autoservisā. Visus izdevumus, kas ar to saistīti, sedz
Nomnieks.

Ja Automašīnai rodas mehānisks defekts Nomniekam
atrodoties ārpus Latvijas, Nomnieka pienākums ir
transportēt Automašīnu uz autoevakuātora atpakaļ pie
Iznomātāja vai arī veikt remontu autoservisā. Gadījumā,
ja mehāniskais defekts radies Nomnieka vainas dēļ,
Nomnieks sedz izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas
evakuāciju, remonta veikšanu un Iznomātājam radītos
zaudējumus.

Automašīnas nomas līguma 5.1.apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā
Visus strīdus un domstarpības, kas radušās no šī Līguma
vai saistībā ar to, Puses risina pārrunu ceļā. Ja puses
pārrunu ceļā nav panākušas vienošanos strīdus
jautājumos, strīds tiek nodots izskatīšanai Lielrīgas
šķīrējtiesā.

Visus strīdus un domstarpības, kas radušās no šā Līguma
vai saistībā ar to, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses
pārrunu ceļā nav panākušas vienošanos strīdus
jautājumos un Nomnieks ir fiziskā persona, kas Līgumu
slēdz savas saimnieciskās vai profesionālās darbības
veikšanas ietvaros vai juridiskā persona, strīds ir
izskatāms Lielrīgas šķīrējtiesā. Ja puses pārrunu ceļā nav
panākušas vienošanos strīdus jautājumos un Nomnieks ir
fiziskā persona, kas atzīstama par patērētāju Patērētāju
tiesību aizsardzības likuma izpratnē, strīds risināms
Latvijas Republikas tiesās.

Automašīnas nomas līguma 5.8.apakšpunkts
Parakstot šo līgumu, Nomnieks apliecina, ka ar Līguma
saturu viņš ir iepazīstināts un tam pilnībā piekrīt.

Izslēgts

Automašīnas nomas līguma 7.1.apakšpunkts vai 8.1.apakšpunkts
Šis Līgums ietver pilnīgu pušu vienošanos, puses to ir
izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, un apstiprina
to ar saviem parakstiem.

Izslēgts

Automašīnas nomas līguma Pielikuma Nr.1 punkts „Automašīna” tiek izteikts šādā redakcijā
Automašīna tiek nodota Nomniekam labā tehniskā
stāvoklī, ar stereo sistēmu, tīru salonu, ar visiem
aksesuāriem, kas uzskaitīti nomas līgumā Automašīnas
pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar pilnu degvielas
tvertni.

Automašīna tiek nodota Nomniekam nokomplektētā
veidā
(avārijas
zīme,
medicīnas
aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts, rezerves riepa, domkrats,
palaišanas vadi, atstarojošā veste), ar stereo sistēmu, tās
ražotāja noteiktajam ekspluatācijas mērķim atbilstošā
tehniskajā stāvoklī, tīru salonu, ar visiem aksesuāriem,
kas
uzskaitīti
nomas
līguma
Automašīnas
pieņemšanas/nodošanas aktā.

Automašīnas nomas līguma Pielikuma Nr.1 punkts „Nomnieka atbildība” tiek izteikts šādā
redakcijā
Ja Iznomātajai Automašīnas virsbūvei nomas laikā
radušies bojājumi vai notikusi Automašīnas vai tās daļu
zādzība, Nomnieka maksimālais pašrisks ir 450,00 Ls.
Par bojājumiem/zaudējumiem Automašīnas interjeram
vai interjera aksesuāriem, Nomnieks atbild pilnībā.
Tāpat Nomnieks ir atbildīgs par Automašīnas riepu
bojājumiem. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem

Par bojājumiem/zaudējumiem Automašīnas salonam vai
tā aksesuāriem, kas radušies Nomnieka vainas dēļ,
Nomnieks atbild pilnībā. Tāpat Nomnieks ir atbildīgs
par Automašīnas riepu bojājumiem, kas radušies
Nomnieka vainas dēļ.
Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumiem un stāvvietas sodiem, kas
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ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un stāvvietas
sodiem, kas radušies Automašīnas nomas laikā.
Nomnieks apņemas sodus samaksāt piecu dienu laikā no
to konstatēšanas brīža, pretējā gadījumā Nomnieks
maksā līgumsodu 2% apmērā no soda summas dienā.
Satiksmes negadījuma gadījumā, ja Automašīnu vadījis
Līgumā nereģistrēts vadītājs, atbildību par Automašīnu
pilnībā nes Nomnieks.

radušies Automašīnas nomas laikā un par kuriem
administratīvā pārkāpuma protokols sastādīts uz
Iznomātāja vārda. Nomnieks apņemas minētos sodus
samaksāt piecu dienu laikā no dienas, kad Iznomātājs ir
paziņojis Nomniekam par administratīvā protokola
esamību, ja Nomnieks nav to apstrīdējis normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
Nomniekam ir pienākums apmaksāt administratīvā
pārkāpuma protokola administrēšanas izmaksas. Viena
administratīvā pārkāpuma protokola administrēšanas
izmaksas
sastāda
Ls
20,00.
Satiksmes negadījuma gadījumā, ja Automašīnu vadījis
Līgumā nereģistrēts vadītājs, atbildību par Automašīnu
pilnībā nes Nomnieks.

Automašīnas nomas līguma Pielikuma Nr.1 punkts „Maksa par rezervācijas atcelšanu”
10 dienas pirms nomas sākuma vai ātrāk: 20,00 Ls.
Mazāk kā 2 dienas pirms nomas sākuma: 50,00 Ls.
Maka par rezervācijas atcelšanu tiks ieturēta no
rezervācijas maksas, kas tika iemaksāta pie Automašīnas
rezervācijas.

Izslēgts

Automašīnas nomas līguma Pielikuma Nr.1 punkts „Drošības depozīts” tiek izteikts šādā
redakcijā
(..)
Ja Automašīna netiek nodota Iznomātājam Līgumā
noteiktajā vietā un laikā, tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika
iznomāta, pilnā komplektācijā, ar tīru interjeru, ieskaitot
visus aksesuārus, kā tas uzskaitīts nomas līguma
Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar tādu
pašu degvielas daudzumu degvielas tvertnē, tiks
aprēķinātas papildus maksas saskaņā ar šiem nomas
noteikumiem, kas tiks ieturētas no drošības naudas
depozīta.

(..)
Ja Automašīna netiek nodota Iznomātājam Līgumā
noteiktajā vietā un laikā, saskaņā ar Līguma Pielikumu
Nr.2 Pieņemšanas – nodošanas aktu, tīru interjeru un
virsbūvi, tādu pašu degvielas daudzumu degvielas
tvertnē vai Nomnieks ir pārkāpis kādu no Līguma
noteikumiem,
Iznomātājs
ir
tiesīgs
neatgiezt
Nomniekam Drošības naudu, kamēr puses nav
vienojušās par līgumsaistību izpildes un/vai zaudējumu
atlīdzības kārtību. Puses rakstveidā var vienoties par
līgumsaistību izpildei vai zaudējumu atlīdzībai
nepieciešamās naudas summas ieturēšanu no iemaksātās
drošības naudas.

Automašīnas nomas līguma Pielikuma Nr.1 punkts „Saņemšana/Nodošana” tiek izteikts šādā
redakcijā
Automašīnas saņemšana/nodošana notiek tikai Krāsotāju
ielā 2, Rīgā, darba dienās laikā no plkst. 09.00-21.00, bet
sestdienās laikā no plkst. 09.00-19.00. Ārpus minētā
laika Automašīnu var nodot par
papildus samaksu,
iepriekš
vienojoties. Automašīnas saņemšanai,
dokumentu
noformēšanai
un
Automašīnas
demonstrācijai nepieciešams paredzēt 1 stundu laika.
Tāds pats laiks jāparedz Automašīnas nodošanai.
Automašīna jānodod dienā, kas paredzēta nomas līgumā,
tādā pašā stāvoklī, kā tā tika iznomāta, pilnā
komplektācijā, ar tīru interjeru, ieskaitot visus
aksesuārus, kā tas uzskaitīts nomas līguma Automašīnas
pieņemšanas-nodošanas aktā, un ar tādu pašu degvielas
daudzumu degvielas tvertnē.
Ja nodošanas brīdī Iznomātājs konstatē Automašīnas
bojājumus, tad Nomnieks nesaņems drošības naudu līdz
brīdim, kad bojājumi tiks novērsti un būs zināmas to
novēršanas izmaksas.

Automašīnas saņemšana/nodošana notiek tikai Krāsotāju
ielā 2, Rīgā, darba dienās laikā no plkst. 09.00-21.00, bet
sestdienās laikā no plkst. 09.00-19.00. Ārpus minētā
laika Automašīnu var nodot par
papildus samaksu,
iepriekš
vienojoties.
Automašīnas saņemšanai, dokumentu noformēšanai un
Automašīnas demonstrācijai nepieciešams paredzēt 1
stundu laika. Tāds pats laiks jāparedz Automašīnas
nodošanai.
Automašīna jānodod dienā, kas paredzēta nomas līgumā,
saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.2 Pieņemšanas –
nodošanas aktu, tīru interjeru un virsbūvi, un tādu pašu
degvielas daudzumu degvielas tvertnē.

Automašīnas nomas līguma Pielikuma Nr.1 punkts „Nomas perioda pagarināšana” tiek izteikts
šādā redakcijā
Nomniekam atļauts pagarināt nomas periodu tikai,
iepriekš par to vienojoties rakstiski ar Iznomātāju
(pieprasījumu par pagarināšanu var nosūtīt pa e-pastu

Nomniekam atļauts pagarināt nomas periodu tikai
iepriekš par to vienojoties ar Iznomātāju (pieprasījumu
par pagarināšanu nosūtot pa e-pastu (info@carent.lv) un
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(fast-auto@inbox.lv), par ko jāsaņem attiecīgs rakstisks
apstiprinājums no Iznomātāja. Ja nomas periods tiek
pagarināts pēc nomas līguma beigu termiņa, maksa par
papildus dienām palielinās par 100% apmērā no spēkā
esošajiem nomas tarifiem, izņemot gadījumus, ja
Nomnieks ar Iznomātāju par nomas perioda
pagarināšanu un maksu par papildus nomas dienām ir
vienojušies savādāk. Ir iespējama situācija, kad
Izņēmuma gadījumos nomas periodu pagarināt nebūs
iespējams”.

saņemot Iznomātāja rakstisku apstiprinājumu vai
sazinoties pa tālruni 29717717).
Ja nomas periods tiek pagarināts pēc nomas līgumā
noteiktā nomas beigu termiņa, Iznomātājs turpina
aprēķināt Līgumā pielīgto nomas maksu, ja Nomnieks
ar Iznomātāju par nomas perioda pagarināšanu un maksu
par papildus nomas dienām nav vienojušies savādāk. Ir
iespējama situācija, kad nomas periodu pagarināt nebūs
iespējams.

Automašīnas nomas līguma Pielikuma Nr.2. 2.punkts tiek izteikts šādā redakcijā
_______________________________________________
pieņēma Automašīnu tehniskā kārtībā uz šādiem
noteikumiem:
2.1. Nodošanas datums:___________________
2.2. Komplektācija: Pilna
2.3. Aprēķinātais degvielas daudzums degvielas
tvertnē_______
2.4. Tehniskais stāvoklis: Labs
2.5.Dokumentācija:Teh.pases kopija
2.6. īpašas atzīmes:
______________________________________________

_____________________________________________
_ pieņēma Automašīnu tehniskā kārtībā uz šādiem
noteikumiem:
2.1. Nodošanas datums:___________________;
2.2. Komplektācija: avārijas zīme _______;.medicīnas
aptieciņa ________; ugunsdzēšamais aparāts
_______;rezerves riepa_______;domkrats________;
palaišanas vadi_________; atstarojošā veste;stereo
sistēma_______ ;
2.3. Aprēķinātais degvielas daudzums degvielas
tvertnē________
2.4. Tehniskais stāvoklis: tehniskie šķidrumi
________; riepas________; stikla tīrītāji_______;
lukturi_______; darba bremzes_______; stūres
iekārta_________;
2.5.Automašīnas salons tīrs________;
2.6.Automašīnas virbūve tīra________;
2.7. Dokumentācija: Tehniskās pases kopija ________;
2.8. īpašas
atzīmes______________________________________
________

Automašīnas nomas līguma Pielikuma Nr.2. 3.punkts
Šis akts satur pilnīgu pušu vienošanos, puses to ir
izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, un to ar savu
parakstu apstiprina.

Izslēgts

SIA „Credix” apņemas nepiemērot PTAC 2012.gada 30.augusta vēstulē Nr.21-04/5700L-30, 2012.gada 16.oktobra vēstulē Nr.21-14/6946-L-30 un 2013.gada vēstulē Nr.21-14/61-L-30
Par līguma noteikumiem konstatētos Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām neatbilstošos
Līguma noteikumus ar patērētājiem jau noslēgtajos līgumos un slēdzot līgumus, piedāvāt
patērētājiem ar PTAC saskaņotā Automašīnas nomas līguma, Auto nomas noteikumu un prasību
un Pieņemšanas un nodošanas akta projektu.
SIA „Credix”
valdes loceklis
(..) (personiskais paraksts)
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