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Patērētāju tiesību aizsardzības centram
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Latvija

Par rakstveida apņemšanos

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "GROSS"
apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un turpmāk nepiemērot
2014.gada 12.marta Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk –
PTAC) skaidrojuma pieprasījumā Nr.3.1.-1-L-61/2059 konstatētos
netaisnīgos līguma noteikumus ar patērētājiem noslēgtajos līgumos.
Ņemot vērā PTAC iebildumus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ražošanas komercfirma "GROSS" apņemas nepiemērot PTAC norādītos
līguma noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
prasībām, un attiecīgi piemērot klientiem jaunā Līguma projekta
noteikumus. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma
"GROSS" apņemas nepiemērot netaisnīgus līguma noteikumus
patērētājiem parakstītajos līgumos un no 2014.gada 30.aprīļa neiekļaut
jaunajos līgumos ar patērētājiem līguma ievaddaļā frāzi, ka – „Sabiedrība
un patērētājs noslēdz Līgumu, kura saturs ir zināms un ir saistošs.”
Bez tam, ņemot vērā PTAC iebildumus, Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību ražošanas komercfirma "GROSS" samazināja summu, kuru
jāmaksā kursantam par apmācības kartes nozaudēšanu no EUR 15 uz
EUR 12,50. [..]
Ievērojot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirmas
"GROSS" un PTAC iepriekšējo saraksti un sarunas par Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību ražošanas komercfirmas "GROSS" patērētājiem
1

IZRAKSTS
piedāvāto līguma projektu (turpmāk – Līguma projekts), ar šo vēlamies
norādīt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma
"GROSS", ņemot vērā PTAC norādījumus un iebildumus, ir veikusi
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:
2.4.Braukšanas apmācības maksa un 2.5.Braukšanas apmācības maksa – ir no
apmaksas kārtība tiek noteikta atsevišķā EUR 7,50 € (5,27 Ls) par akadēmisko
līgumā starp instruktoru un kursantu.
stundu. Vienas braukšanas nodarbības
ilgums ir divas akadēmiskās stundas (90
minūtes). Samaksu par braukšanas
apmācību instruktoram Kursants veic
skaidrā naudā vai veic maksājumu ar
pārskaitījumu.
2.5.Gadījumā, ja Kursants atsakās no
apmācības turpināšanas, viņam par to
rakstiski ir jāinformē Autoskolu ne
vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc
mācību uzsākšanas. Ja atteikums tiek
iesniegts
vēlāk,
Autoskola
visu
iemaksāto
naudu
neatgriež
un
pretenzijas nepieņem.

2.10.Autoskola ir tiesīga atskaitīt
Kursantu no mācību grupas un svītrot no
mācību grupas žurnāla, atgriežot viņam
samaksāto mācību maksu, kas samaksāta
par laiku, ko Kursants nav izmantojis, ja
Kursants apmācību nevar turpināt
veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta
atzinums.
2.11.Autoskola ir tiesīga atskaitīt
Kursantu no mācību grupas un svītrot no
mācību grupas žurnāla, vienojoties par
mācību maksas atgriešanu, kas nav
izmantota, ja Kursants rakstiski atsakās
no Līguma un apmācības bez attaisnojoša
iemesla. Tādā gadījumā Līgums tiek
izbeigts 10 kalendārās dienas pēc tam,
kad Kursants par to rakstiski paziņojis
Autoskolai,Paziņošanas likumā noteiktajā
kārtībā.

2.6.Apmācības kartes nozaudēšanas
gadījumā,
Kursants
par
kartes
atjaunošanu maksā Ls 10.00 (desmit
lati).

2.12.Apmācības kartes nozaudēšanas
gadījumā autoskola Kursantam izdod
kartes dublikātu. Maksa par dublikātu ir
12,50 EUR (8,79 Ls).

5.1.6.Autoskolas
eksāmenu
atļauts
kārtot tikai vienu reizi dienā. CSDD
teorijas eksāmens ir jākārto 3 darba
dienu laikā.

5.6.Autoskolas eksāmenu atļauts kārtot
tikai vienu reizi dienā. CSDD teorijas
eksāmens ir jānokārto 3 darba dienu
laikā.
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5.3. Ja mācību laikā mainās normatīvie
akti, kas nosaka mācību procesu, tad
skolas ieskaišu un eksāmenu secība var
tikt mainīta. Tādā gadījumā Puses vadās,
ievērojot jauno normatīvo aktu prasības
parakstot grozījumus šim līgumam.

5.10.Ja mācību laikā mainās normatīvie
akti, kas nosaka mācību procesu, tad
skolas ieskaišu un eksāmenu secība var
tikt mainīta. Tādā gadījumā Puses vadās,
ievērojot jauno normatīvo aktu prasības
parakstot grozījumus šim līgumam.

6.2.Visus, no Līguma izrietošos, strīdus
un domstarpības Puses centīsies atrisināt
pārrunu ceļā. Tas netiek risināts ar trešo
personu. Ja Puses nespēj panākt
vienošanos pārrunu ceļā, strīds var tikt
nodots izskatīšanai tiesā, saskaņā ar
spēkā esošo Latvijas Republikas
likumdošanu.

6.2.Visus, no Līguma izrietošos, strīdus
un domstarpības Puses centīsies atrisināt
pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj panākt
vienošanos pārrunu ceļā, strīds var tikt
nodots izskatīšanai tiesā, saskaņā ar spēkā
esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

8.2.Līgums ir sastādīts uz trīs lapām
latviešu valodā. Abiem eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks. Katra no pusēm
saņem vienu Līguma eksemplāru.

8.2.Līgums sastādīts divos eksemplāros
uz 2 (divām) lapām latviešu valodā.
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks. Katra no pusēm saņem vienu
Līguma eksemplāru.

SIA „GROSS”
Valdes loceklis

/_____________/

Mācību daļas vadītāja
Mob.: 29 80 33 55

/___________/
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