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Par rakstveida apņemšanos
SIA “RĀMKALNI SERVISS” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un turpmāk
nepiemērot 2015.gada 30.oktobra Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC)
skaidrojuma pieprasījumā Nr.4.1.-2/8059 konstatētos netaisnīgos līguma noteikumus ar
patērētājiem noslēgtajos līgumos.
Ņemot vērā PTAC iebildumus, SIA “RĀMKALNI SERVISS” apņemas nepiemērot PTAC norādītos
rodeļu trases lietošanas līguma noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības
likuma prasībām, un attiecīgi piemērot klientiem jaunā rodeļu trases lietošanas līguma
projekta noteikumus. SIA “RĀMKALNI SERVISS” apņemas nepiemērot rodeļu trases lietošanas
līguma 4.5., 5.5., 5.6.punktu PTAC norādītajās daļās.
SIA “RĀMKALNI SERVISS” apņemas piemērot līguma 4.5., 5.5., 5.6.punktu jaunās redakcijās,
kas norādītas tabulā zemāk.
Ievērojot SIA “RĀMKALNI SERVISS” un PTAC iepriekšējo saraksti un sarunas par SIA
“RĀMKALNI SERVISS” patērētājiem piedāvāto līgumu, ar šo vēlamies norādīt, ka SIA
“RĀMKALNI SERVISS”, ņemot vērā PTAC norādījumus un iebildumus, ir veicis grozījumus un
papildinājumus līgumā, 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.
4.5. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par
savu veselību, dzīvību Trasē un ir
atbildīgs, lai izvēlētais braukšanas ātrums

4.5. Lietotājs uzņemas atbildību par
savām darbībām un bezdarbību Trasē,
tajā skaitā ir atbildīgs, lai izvēlētais

un bremzēšana, nepārsniedz viņa
meistarību un neapdraud citus Trases
Lietotājus.

5.5. Lietotājam uzsāk braucienu pēc tam,
kad ir pārliecinājies par trases atbilstību
drošam nobraucienam, kā arī, ka ar
braukšanas uzsākšanu viņš neapdraud
sevi un pārējos Lietotājus.
5.6. Lietotājam ir pienākums ievērot
distanci 25m no priekšā braucošām
rodeļu kamanām un izvairīties no
sadursmes ar priekšā braucošām rodeļu
kamanām. Lietotājs ir atbildīgs par
sadursmi ar priekšā braucošo rodeļu
kamanām un tajās braucošo personu un
šīs sadursmes radītajām sekām.

5.9. Tā kā Trase atrodas mežā, tad pastāv
iespēja, ka uz trases var uzkrist koks vai
zars traucējot vai apdraudot Lietotāja
iespēju turpināt nobraucienu. Lietotājam
ir jārēķinās ar šādu risku un jāņem tas
vērā, izvēloties braukšanas ātrumu, kā arī
Lietotājs uzņemas šajā sakarā nejaušības
risku.
7.3. Lietotājs atbild par kaitējumiem un
zaudējumiem, kas radušies trešajām
personām un Īpašniekam rodeļu kamanu
pacēlāja, nobrauciena renes, pacelšanās
renes un pašu rodeļu kamanu lietošanas
noteikumu neievērošanas dēļ.
7.5. Lietotājam nav tiesību prasīt Biļetes
apmaiņu pret naudu, ja viņu vairs
neapmierina Trase vai laika apstākļi.
8.1. Īpašnieks neuzņemas atbildību par
nelaimes gadījumiem un zaudējumiem,
kas radušies, pārkāpjot šī Līguma
noteikumus.

braukšanas ātrums un bremzēšana
nepārsniedz viņa meistarību un
neapdraud citus Trases Lietotājus.
Lietotājs ir atbildīgs par savai veselībai un
dzīvībai nodarīto kaitējumu, ciktāl tas
nodarīts ar savām darbībām vai
bezdarbību.
5.5. Pirms nobrauciena uzsākšanas
Lietotājam ir jāpārliecinās, ka Trases
pārredzamajā daļā nav šķēršļu drošam
nobraucienam un ka ar braukšanas
uzsākšanu viņš neapdraud sevi un pārējos
lietotājus.
5.6. Uzsākot nobraucienu un nobrauciena
laikā Lietotājam ir pienākums ievērot
distanci 25 m no priekšā braucošām
rodeļu kamanām un izvairīties no
sadursmes ar priekšā braucošām rodeļu
kamanām. Lietotājs ir atbildīgs par
sadursmi ar priekšā braucošo rodeļu
kamanām un tajās braucošo personu un
šīs sadursmes radītajām sekām, ciktāl tās
izraisījušas Lietotāja darbības vai
bezdarbība.
5.9. Tā kā Trase atrodas mežā, tad pastāv
iespēja, ka uz trases var uzkrist koks vai
zars, traucējot vai apdraudot Lietotāja
iespēju turpināt nobraucienu. Lietotājam
ir jārēķinās ar šādu risku un jāņem tas
vērā, izvēloties braukšanas ātrumu.

7.3. Lietotājs atbild par kaitējumu un
zaudējumiem, kas radušies citiem
Lietotājiem, trešajām personām un
Īpašniekam, ja Lietotājs neievēro šī
Līguma noteikumus.
7.5. Lietotājam ir tiesība prasīt iegādātās,
bet neizmantotās Biļetes apmaiņu pret
naudu, ja viņu neapmierina Trase, tostarp
, laika apstākļu dēļ.
8.1. Īpašnieks ir atbildīgs par kaitējumu
un zaudējumiem, kurus tas ar savām
darbībām vai bezdarbību nodarījis
Lietotājiem vai trešajām personām.
Īpašnieks nav atbildīgs par nelaimes

8.3. Īpašniekam nav pienākums atbildēt
par kaitējumu vai zaudējumiem, kas
nodarīti sakarā ar nepareizu pacēlāja
lietošanu vai drošības noteikumu
neievērošanu.
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gadījumiem un zaudējumiem, kas
radušies, pārkāpjot šī līguma noteikumus.
izslēgts

