IZRAKSTS

Auto nomas noteikumi (saskaņā ar ieteikumiem, koriģējamās sadaļas).
20. Nomniekam jānodod iznomātais Transportlīdzeklis Iznomātājam tādā pašā tehniskā
stāvoklī, kādā tas tika iznomāts Nomniekam ar visu attiecīgo dokumentāciju (kas noteikta šī
Līguma 10.punktā), Nomas Līgumā noteiktajā laikā un vietā, Zemnieku iela 68, Liepāja.
- Papildināts ar nodošanas adresi
22. Gadījumā, ja Nomnieks nenodod Transportlīdzekli personīgi Iznomātāja pārstāvim,
Nomnieks ir atbildīgs par visiem iznomātajam Transportlīdzeklim radītajiem bojājumiem un
zaudējumiem, kas nodarīti iznomātam Transportlīdzeklim līdz brīdim, kad Iznomātāja
pārstāvis personīgi pieņēmis Transportlīdzekli.
- Veselības dēļ auto nodod meita vai cits radinieks.
23. Nomas Līguma pagarināšana tiek nostiprināta rakstiskā formā, ko veic Iznomātāja
pārstāvis, izdarot atzīmi Nomas līguma 5.punktā visos Nomas līguma eksemplāros.
- Izdarīta korekcija atzīmju veikšanai.
25. Iznomātājs nav atbildīgs par Nomnieka īpašumam trešo personu prettiesiskas darbības
rezultātā radītajiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas tiek uzglabātas vai pārvadāts
Iznomātāja Transportlīdzeklī.
- Pievienota piebilde par iespējamajiem apstākļiem.
27. Ceļu satiksmes negadījuma, zādzības, laupīšanas, aizdzīšanas, dabas katastrofas vai
ugunsgrēka gadījumā Nomnieka atbildības apmērs tiek noteikts Nomas Līguma 6.punktā un
atbilst atzīmētajai atbildības summai, ja Nomnieks noteikto gadījumu nav reģistrējis Valsts
policijā.
- Labots 6.punkts un veikts precizējums redakcijā.
33. Pie Transportlīdzekļa izsniegšanas, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Nomniekam
priekšapmaksu, paredzamās nomas maksas un Nomas Līgumā norādītās pašriska atbildības
summas apmērā.
- Izslēgts no līguma
36. Ja Nomnieks nav apmaksājis vai izvairās no soda apmaksas (maksas stāvvieta, satiksmes
noteikumu pārkāpums u.c.) un/vai citiem Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, kas
apgrūtina Transportlīdzekli un/vai Iznomātāja darbību, Iznomātājam ir tiesības, pēc soda
apstrīdēšanas izbeigšanās termiņa, no līgumā uzrādītās kredītkartes ieturēt soda naudu,
iepriekš brīdinot nomnieku ar ierakstītu vēstuli, nosūtot to uz nomas līgumā norādīto pasta
adresi.
- Izslēgts no līguma kā neizpildāms process

37. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu par katru Iznomātāja piestādītā rēķina
Nomniekam nokavēto maksājuma dienu 0.25% apmērā no neapmaksātā maksājuma.
Nomnieks ir informēts par apdrošināšanas un citu noteikumos minēto gadījumu pašrisku, līdz
LVL 500,- (pieci simti lati, ar PVN 21%), kas paredzēti iznomātāja zaudējumu segšanai.
- Veikta koreksija kā sarežģīti un grūti saprotamam tekstam.
42. Nomnieks ar savu parakstu apstiprina, ka viņa ir dota iespēja pirms līguma
apstiprināšanas mainīt līguma noteikumus nomas līgumā minētajos punktos.
- Izņemts no teksta kā nevajadzīgs
Servisa maiņas auto izmantošanas noteikumi.
1. Servisa maiņas auto izmantošanas maksa līdz 50 km darba laikā no 8.30 līdz 18.00
sastāda 12.00 LVL bez PVN 21%.
2. Automašīnas noskrējiens virs 50 lm apmaksājams papildus. Par katru nobraukto km
0.20 LVL bez PVN 21% apmērā.
3. Izmantojot automašīnu divas vai vairāk dienas , tiek piemēroti vispārīgie nomas
līguma noteikumi bez noskrējiena ierobežojuma.
- Norādījumi izmantošanai citiem nolūkiem izņemti no līguma.
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