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Nr.3.2.-1-K-115/2307
Par rakstveida apņemšanos
SIA „NO50” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un turpmāk nepiemērot
2015.gada 01.aprīla Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC)
skaidrojuma pieprasījumā Nr.3.2.-1-K-115/2307 konstatētos netaisnīgos līguma
noteikumus ar patērētājiem noslēgtajos līgumos.
Ņemot vērā PTAC iebildumus, SIA „NO50” apņemas nepiemērot PTAC norādītos
līguma noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām, un
attiecīgi piemērot klientiem jaunā Līguma projekta noteikumus. SIA „NO50”
apņemas nepiemērot ar patērētājiem parakstītajos līgumos un no neiekļaut jaunajos
līgumos ar patērētājiem līguma 4.4., 4.6. un 7.6.apakšpunktus to iepriekšējā redakcijā.
SIA „NO50” apņemas piemērot ar patērētājiem parakstītajos līgumos un no
2015.gada 01.aprīļa patērētājiem piedāvātajos projektos līguma 4.4.apakšpunktu
sekojošā redakcijā: „NO50 ir tiesības nekavējoties apturēt Klienta izveidotā konta
Mājas lapā vai Paroles izmantošanu, ja Klients ir pārkāpis jebkuru no Līguma
noteikumiem”, kā arī 7.6.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „Ja Vispārējos noteikumos
tiek veikti būtiski grozījumi, NO50 par to informē Klientu, nosūtot e-pasta vēstuli uz
Mājas lapā norādīto Klienta e-pasta adresi. Grozījumi stājas spēkā to pieņemšanas
brīdī un tie neattiecas uz Kuponiem, kas iegādāti pirms šo grozījumu stāšanās spēkā.
Mājas lapas izmantošana pēc Vispārējo noteikumu grozījumu stāšanās spēkā tiks
uzskatīta par grozījumu akceptēšanu.”
Ievērojot SIA “NO50” un PTAC iepriekšējo saraksti un sarunas par SIA „NO50”
patērētājiem piedāvāto līguma projektu (turpmāk – Līguma projektu), ar šo vēlamies
norādīt, ka SIA „NO50”, 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.
Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, ievērojot PTAC norādījumus, tiek izteikti šādā
jaunā redakcijā:
4.4. NO50 ir tiesības jebkurā Līguma
darbības laikā vienpusēji atkāpties no
Līguma. Papildus iepriekš
pieminētajam, NO50 ir tiesības

4.4. NO50 ir tiesības nekavējoties apturēt
Klienta izveidotā konta Mājas lapā vai
Paroles izmantošanu, ja Klients ir
pārkāpis jebkuru no Līguma

nekavējoties apturēt Klienta izveidotā
konta Mājas lapā vai Paroles
izmantošanu, ja Klients ir pārkāpis
jebkuru no Līguma noteikumiem.
4.6. Līguma izpildes gaitā, Pusēm
izmantojot sakaru līdzekļus, NO50 nav
atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies
pasta, faksimila, elektronisko,
telefonsakaru vai citu sakaru līdzekļu, kā
arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina
attiecīgos NO50 pakalpojumus,
lietošanas traucējumu dēļ.NO50 nav
atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies
arī Mājas lapas darbības traucējumu, kā
arī kredītiestāžu elektronisko datu
apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk.
Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.
7.6. NO50 ir tiesības visā Līguma
darbības laikā vienpusēji izdarīt
grozījumus Vispārējos noteikumos pēc
saviem ieskatiem. Ja Vispārējos
noteikumos tiek veikti būtiski grozījumi,
NO50 par to informē Klientu, nosūtot epasta vēstuli uz Mājas lapā norādīto
Klienta e-pasta adresi. Grozījumi stājas
spēkā to pieņemšanas brīdī un tie
neattiecas uz Kuponiem, kas iegādāti
pirms šo grozījumu stāšanās spēkā.
Mājas lapas izmantošana pēc Vispārējo
noteikumu grozījumu stāšanās spēkā tiks
uzskatīta par grozījumu akceptēšanu.

(..)
SIA “NO50” pārstāvis

IZRAKSTS PAREIZS

(paraksts)

noteikumiem.

Izslēgts

7.6. Ja Vispārējos noteikumos tiek veikti
būtiski grozījumi, NO50 par to informē
Klientu, nosūtot e-pasta vēstuli uz Mājas
lapā norādīto Klienta e-pasta adresi.
Grozījumi stājas spēkā to pieņemšanas
brīdī un tie neattiecas uz Kuponiem, kas
iegādāti pirms šo grozījumu stāšanās
spēkā. Mājas lapas izmantošana pēc
Vispārējo noteikumu grozījumu stāšanās
spēkā tiks uzskatīta par grozījumu
akceptēšanu.

