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Skaidrojums par līguma noteikumiem
Rīgā, 2011.gada 04.februārī.
Atbildot uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra ( turpmāk — PTAC) vēstuli Nr.: 2104/347-P-2 no 2011.gada 18.janvāra sniedzam Jums detalizētu skaidrojumu par Līguma noteikumu
atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Attiecībā uz līguma 5.2.puktu apņemamies laprātīgi izpildīt un rediģēt šo līguma punktu
šādā redakcijā: «Ja netiks panākta vienošanās sakarā ar minētajiem strīdiem un nesaskaņām,
jautājums tiks nodots izšķiršanai Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā, saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem».
Attiecībā uz līguma 6.11.punktu varam paskaidrot sekojošo: Ņemot vērā, ka automašīnas
tiek ievestas no Vācijas, līdz ar to Patērētāja iemaksātā pirmā iemaksa tiek samaksāta Ceļu
satiksmes drošības direkcijā — turpmāk tekstā CSDD, pirmreizējai reģistrācijai. Līguma projektā ir
ietverts punkts 1.2. «$omnieks šī Līguma noslēgšanas dienā iemaksā Iznomātājam pirmo iemaksu
par Automašīnu _____ LVL (______________________), kas tiek izmantota kā pirmreizējās
reģistrācijas izdevumi Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk tekstā — CSDD)».
Attiecībā uz līguma 2.5.punktu apņemamies laprātīgi izpildīt un rediģēt šo līguma punktu
šādā redakcijā: «$ekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, rakstveidā iznomātāju, ja:
2.5.1.Automašīna tiek pilnīgi vai daļēji iznīcināta;
2.5.2.Mainās kāds no $omnieka rekvizītiem — adrese, tālruņa $r., u.c.;
Iznomātājam ir tiesības piemērot Nomniekam līgumsodu 20 LVL (divdesmit lati) apmērā, ja netiek
pildīts Līguma 5.5.2. punkts, savukārt par Līguma 2.5.1. punkta nepildīšanu Iznomātājam ir tiesības
piemērot Nomniekam līgumsodu 50 LVL (piecdesmit lati) apmērā.»
Attiecībā uz līguma 2.7.punktu apņemamies labprātīgi izpildīt un rediģēt šo Līguma punktu
šādā redakcijā: «$omnieka pienākums ir trīs darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas
reģistrēt Automašīnu CSDD uz Iznomātāja vārda, $omnieku obligāti norādot kā turētāju, pretējā
gadījumā Iznomātājam ir tiesības izņemt Preci no $omnieka turējuma, neatgriežot iemaksātās
naudas summas un pieprasīt atlīdzināt visus ar savu bezdarbību radītos tiešos zaudējumus.»
Attiecībā uz Līguma 4.3.punkta noteikumiem varam paskaidrot sekojošo: Nomniekam
ikmēneša maksājuma termiņš ir tekošā mēneša 1.datums, kas noteikts līguma 6.2.punktā.
Līgumsods netiek aprēķināts par pirmajām desmit kavējuma dienām, kas noteikts Līguma 6.2.
punktā. Līgumsodu aprēķina sākot no tekošā mēneša 11.datuma līdz 13.datumam.
Attiecībā uz Līguma 4.4.punkta noteikumiem varam paskaidrot sekojošo: Ja Nomnieks
maksājuma termiņu nokavē vairāk par 13 (trīspadsmit) dienām, tam ir pienākums nekavējoties
novietot Automašīnu Iznomātāja norādītajā autostāvvietā Rīgā, Lielirbes 17A. Ja Nomnieks šo
punktu neizpilda labprātīgi, tad Iznomātājam ir jāpiesaista debitoru kompānijas pakalpojumi, kuru
pakalpojumi Iznomātājam izmaksā 100 LVL (viens simts lati) par katru Iznomātājam atgādāto
automašīnu. Līdz ar to arī Līguma 4.4punktā noteiktais līgumsods ir 100 LVL (viens simts lati).
Līguma 4.7.punkts, kas nosaka, ka «Nomniekam ir pienākums atrādīt Automašīnu
Iznomātāja norādītajā autoservisā, Rīgā Jūrkalnes ielā 6 pirms tehniskās apskates iziešanas. Ja
Nomnieks neievēro šajā punktā minēto var tikt aprēķināts līgumsods 100 LVL (viens simts lati)
apmērā.» Šis līguma punkts ir izņemts no jaunā līguma projekta.
Attiecībā uz Līguma 4.9.punkta noteikumiem apņemamies labrātīgi izpildīt un rediģēt šādā
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redakcijā: «Ja nomnieks arnomā nodoto Automašīnu izdara ceļu satiksmes pārkāpumu vai arī vada
Automašīnu alkahola, narkotiku vai toksisko vielu reibumā, kā rezultātātiek uzlikts naudas sods,
$omniekam ir pienākums šo naudas sodu samaksāt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja
$omnieks nav izpildījis šī Līguma punkta noteikumus, Iznomātājam ir tiesības piemērot līgumsodu
20 LVL (divdesmit lati) apmērā, kā arī $omniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam radītos
tiešos zaudējumus».
Attiecībā uz Līguma 6.6.punkta noteikumiem, kas nosaka, ka «Iznomātājs dod 6 (sešu)
mēnešu garantiju (turpmāk tekstā — Garantijas laiks) Automašīnai veikto darbu kvalitātei.
Nomnieks Automašīnu apskatīja un pārbaudīja. Nomniekam automašīnas tehniskais stāvoklis ir
zināms. Nomnieks ir informēts par Automašīnai veiktajiem remonta darbiem». Šis līguma punkts ir
izņemts no jaunā līguma projekta.
Attiecībā uz Līguma 6.8.punkta noteikumiem, kas nosaka, ka «Ja garantijas laikā Nomnieks
konstatē trūkumus vai defektus veiktajiem remonta darbiem, tad Iznomātājs par saviem līdzekļiem
novērš konstatētos trūkumus un defektus. ...». Šis Līguma punkts ir izņemts no jaunā Līguma
projekta.
Attiecībā uz Līguma 6.9.punkta noteikumiem, kas nosaka, «Ja Nomnieks kaut vienu dienu
kavē Līgumā paredzētos maksājumus, Nomnieks zaudē Līgum 6.6.punktā paredzēto garantiju.» Šis
līguma punkts ir izņemts no jaunā Līguma projekta.
Attiecībā uz PATC norādīto, ka «Līgumā nav ietverts noteikums par patērētāja tiesībām uz
kredīta pirmstermiņa atmaksu un pirmstermiņa atmaksas procedūru», apņemamies labprātīgi izpildīt
un iekļaut Līgumā attiecīgu punktu.
Apņemamies arī nepiemērot par netaisnīgiem atzīstamos Līguma noteikumus ne tikai
jaunajiem Nomniekiem, bet arī ar Nomniekiem jau noslēgtajiem līgumiem.
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