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Par rakstveida apņemšanos
SIA „MATERM” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un turpmāk
nepiemērot 2013.gada 7.janvāra Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk –
PTAC) skaidrojuma pieprasījumā Nr.21-04/124-L-48 konstatētos netaisnīgos līguma
noteikumus ar patērētājiem noslēgtajos līgumos.
Ņemot vērā PTAC iebildumus, SIA „MATERM” apņemas izmainīt PTAC norādītos
līguma noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām, un
attiecīgi piemērot patērētājiem jaunā Līguma projekta noteikumus.
SIA „MATERM” apņemas no 2013.gada 28.februāra veikt sekojošas izmaiņas
jaunajos līgumos ar patērētājiem:
Līdzšinējā redakcija:
2.2.(pēdējais teikums) Piegādātājs
piegādā visu preci pēc pilnīgas
apmaksas veikšanas, abpusēji
vienojoties par piegādes termiņu.
3. Pircējam ir tiesības vienpusēji
atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu
laikā pēc Līguma noslēgšanas,
iesniedzot Piegādātājam atteikuma
veidlapu.

Jaunā redakcija:
Piegādātājs piegādā visu preci 30 dienu
laikā pēc pilnīgas apmaksas veikšanas,
abpusēji vienojoties par piegādes datumu
un laiku.
Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties
no Līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc
Līguma noslēgšanas vai preces
saņemšanas, iesniedzot Piegādātājam
atteikuma veidlapu vai rakstisku
atteikumu.
4.(otrais teikums) Ja Pircējs atsakās no
Ja Pircējs atsakās no Pasūtījuma pirms
Pasūtījuma pirms apmaksas termiņa
apmaksas termiņa beigām, tad par visu
beigām, tad par visu iemaksāto summu
iemaksāto summu Pircējs var izvēlēties
Pircējs var izvēlēties preci saskaņā ar
preci saskaņā ar Piegādātāja cenām vai
Piegādātāja cenām,....
pieprasīt Piegādātājam atgriezt visu
avansā iemaksāto summu.
6.(pirmais teikums) Piegādātājs apņemas Piegādātājs apņemas piegādāt Pircējam šī
piegādāt Pircējam šī Līguma 1.punktā
Līguma 1.punktā minēto Preci Līguma
minēto Preci Līgumā noteiktajā termiņā, 2.2. punktā noteiktajā termiņā.
ja apmaksa tika veikta saskaņā ar
maksājumu grafiku.

9. Puses ir iepazinušās un apspriedušas
Izslēgts
Liguma noteikumus un tiem piekrīt.
Ievērojot SIA “MATERM” un PTAC iepriekšējo saraksti un sarunas par SIA
„MATERM” patērētājiem piedāvāto līguma projektu (turpmāk – Līguma projektu), ar
šo vēlamies norādīt, ka SIA „MATERM”, 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.
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