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Rīga
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltinet Data” (turpmāk tekstā – Baltinet), vienotais
reģistrācijas Nr.40003626473, apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumu, nepiemērojot
Patērētāju tiesību aizsardzības centra konstatēto netaisnīgo līguma noteikumu ar patērētājiem
noslēgtajos līgumos un grozot patērētājiem piedāvātos līgumu projektus.
9.1.4.apakšpunkta noteikumu vecā redakcija:
„Iesniegt priekšlikums un pretenzijas par BALTINET sniegtajiem pakalpojumiem BALTINET
klientu apkalpošanas centrā.”;
9.1.4.apakšpunkta noteikumu jaunā redakcija:
„Iesniegt priekšlikumus un pretenzijas par BALTINET sniegtajiem pakalpojumiem BALTINET
klientu apkalpošanas centrā (arī nosūtot to pa pastu).”.
10.1.apakšpunkta noteikumu vecā redakcija:
„Pusgada laikā no šī Līguma noslēgšanas brīža abonēšanas maksa paliek nemainīga, izņemot
šī Līguma 9.2.4. punktā minētajos gadījumos. Ja pēc pusgada Līguma noteikumi tiek mainīti,
ABONENTAM ir tiesības izbeigt Līgumu bez 11.1. punktā minētā līgumsoda piemērošanas.”;
10.1.apakšpunkta noteikumu jaunā redakcija:
„Gadījumos, ja Līgumu lauž BALTINET, vai ABONENTS lauž Līgumu sakarā ar Līguma
noteikumu grozījumiem (saskaņā ar punktu 9.2.4. vai 10.2.), vai arī tādēļ, ka sniegtais
pakalpojums neatbilst šī Līguma noteikumiem (saskaņā ar punktu 9.2.8.), Līguma 11.1. punktā
minētais Līgumsods netiek piemērots.”.
11.1.apakšpunkta noteikumu vecā redakcija:
„Ja ABONENTS atsakās no BALTINET sniegtajiem pakalpojumiem pirms punktā 2.1. ailītē
„Minimālais Līguma termiņš” noteiktā termiņa un atteikšanās nav saistīta ar BALTINET
vienpusēji veiktajiem Līguma grozījumiem, tad ABONENTS maksā BALTINET līgumsodu
Ls 30 (trīsdesmit lati) apmērā.”;
11.1.apakšpunkta noteikumu redakcija ar patērētājiem līdz 2011.gada 7.jūnijam (ieskaitot)
noslēgtajos līgumos paliek bez izmaiņām, bet gadījumā, ja Baltinet nodarītie zaudējumi ir
mazāki par 11.1.apakšpunktā minēto līgumsodu, 11.1.apakšpunktā minētais līgumsods tiek
samazināts līdz Baltinet nodarītajiem zaudējumiem, atskaitot Baltinet uzcenojumu;
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11.1.apakšpunkta noteikumu jaunā redakcija ar patērētājiem no 2011.gada 8.jūnija līdz
2012.gada 31.jūlijam (ieskaitot) noslēgtajos līgumos.
„Ja ABONENTS atsakās no BALTINET sniegtajiem pakalpojumiem pirms punktā 2.1. ailītē
„Minimālais Līguma termiņš” noteiktā termiņa un atteikšanās nav saistīta ar BALTINET
vienpusēji veiktajiem Līguma grozījumiem, tad ABONENTS maksā BALTINET līgumsodu.
Līgumsods tiek noteikts proporcionāli pakalpojuma sniegšanas laikam no Līguma noslēgšanas
dienas līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienai, sadalot to ceturkšņu (triju mēnešu)
periodos. Līgumsods par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu sastāda Ls 30,00 (trīsdesmit lati, 00
santīmi). Līgumsoda ceturkšņa samazinājums proporcionāli pakalpojuma izmantošanas
laikam: 24 (divdesmit četru) mēnešu terminētajam Līgumam ir Ls 3,75 (trīs lati, 75 santīmi) un
12 (divpadsmit) mēnešu terminētajam Līgumam ir Ls 7,50 (septiņi lati, 50 santīmi).”.
11.2.apakšpunkta noteikumu vecā redakcija:
„Gadījumā, ja ABONENTS nav veicis šajā Līgumā paredzētos maksājumus (p. 8.1. un p.8.2.)
noteiktajā norēķinu termiņā, viņš maksā BALTINET līgumsodu 0.5% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Ja 7 dienu laikā šis maksājums kopā ar
līgumsodu netiek veikts, BALTINET ir tiesīgs atslēgt ABONENTAM pakalpojuma sniegšanu
bez iepriekšēja brīdinājuma un minētā līgumsoda (0.5%) apmērs turpina pieaugt. Atkārtota
pakalpojuma pieslēgšana tiek veikta 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad ABONENTS veicis visus
šajā Līgumā paredzētos maksājumus pilnā apmērā, ieskaitot līgumsodu.”;
11.2.apakšpunkta noteikumu jaunā redakcija:
„Gadījumā, ja ABONENTS nav veicis šajā Līgumā paredzētos maksājumus (p. 8.1. un p.8.2.)
noteiktajā norēķinu termiņā, ABONENTS maksā BALTINET līgumsodu 0.5% apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet BALTINET ir tiesīgs atslēgt
ABONENTAM pakalpojuma sniegšanu par to brīdinot 10 (desmit) dienas iepriekš, nosūtot
paziņojumu parastā vēstulē pa pastu vai elektroniskā vēstulē pa elektronisko pastu uz
ABONENTA e-pasta adresi vai īsziņu uz ABONENTA mobilo telefonu, vai iekļaujot attiecīgo
informāciju kārtējā rēķinā, un minētais līgumsods (0.5%) turpina pieaugt. Atkārtota
pakalpojuma pieslēgšana tiek veikta 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad ABONENTS veicis visus
šajā Līgumā paredzētos maksājumus pilnā apmērā, ieskaitot līgumsodu.”.

Ar cieņu,
valdes loceklis
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