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Par rakstveida apņemšanos
SIA „Merkurita.lv” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un
turpmāk nepiemērot Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC)
skaidrojuma pieprasījumā konstatētos netaisnīgos līguma noteikumus ar patērētājiem
noslēgtajos līgumos.
Ņemot vērā PTAC iebildumus, SIA „Merkurita.lv” apņemas nepiemērot
PTAC norādītos līguma noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības
likuma prasībām, un attiecīgi piemērot klientiem jaunā Līguma projekta noteikumus.
SIA „Merkurita.lv” apņemas nepiemērot ar patērētājiem parakstītajos līgumos
un no 2013.gada 9.maija neiekļaut jaunajos līgumos ar patērētājiem:
a) līguma 2.1 punktu, kas nosaka, ka „Ja Klients nav veicis iemaksas vairāk
nekā 3 mēnešus, Firmai ir tiesības lauzt līgumu un ieturēt līgumsodu 15 %
apmērā no līguma summas. Ja Klients atsakās no pasūtījuma, tad maksā
firmai līgumsodus 15 % apmērā no līguma summas. Par atlikušo
iemaksāto summu saņem preci”.
b) līguma 3.punktu, kas nosaka, ka „SIA „Merkurita.lv”ir tiesības
pārrēķināt atlikušos maksājumus, ja tiek devalvēta LR valūta un/vai ja
mainās to nodokļu apmērs vai likmes, ar kuriem tiek un var tikt aplikts
noteiktais maksājums”.
c) līguma 5.punktu, kas nosaka, ka „Ja ir radušies nepārvaramas varas
apstākļi tādi kā ugunsgrēks, stihiska nelaime, streiks, preču savlaicīga
nesaņemšana no piegādātājiem vai ir pieņemti normatīvie akti, kas padara
neiespējamu Līguma izpildi, tad Puses apņemas necelt nekādas prasības
viena pret otru, ne arī veikt līdzīga rakstura darbības”.
[2] Ievērojot SIA „Merkurita.lv” un PTAC iepriekšējo saraksti un sarunas par
SIA „Merkurita.lv” patērētājiem piedāvāto līguma projektu (turpmāk – Līguma
projektu), ar šo vēlamies norādīt, ka SIA „Merkurita.lv”, 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.
1. Ja Klients izvēlas izmaksas veidu preču iegādei, viņš apņemas veikt
maksājumus ik mēnesi noteiktajos datumos, pārskaitot naudu vienā no
norēķinu kontiem. Par termiņā neveiktiem maksājumiem, Firma var no

Klienta piedzīt līgumsodu 0,1 % apmērā par katru kavēto dienu no tām
summām, kuru apmaksai ir iestājies termiņš. Līgumsoda apmērs nevar
pārsniegt tās summas, kuru apmaksai ir iestājies termiņš
2. Šis līgums uzliek Pusēm pienākumu izpildīt apsolīto un vēlāk radušās
grūtības nedod vienai Pusei tiesības atkāpties no līguma
2.1.Ja Klients nav veicis iemaksas vairāk nekā 3 mēnešus, Firmai ir
tiesības lauzt līgumu, atmaksājot Klientam šī Līguma ietvaros
iemaksātāssummas, no kurām izmaksas brīdī Firma ir tiesīga ieturēt
šajā Līgumā minēto līgumsodu.
2.2.Klientam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties
no līguma laika posmā no līguma noslēgšanas brīža līdz
14.kalendārajai dienai pēc preces saņemšanas brīža, nosūtot Firmai
atteikuma veidlapu vai rakstisku atteikumu
3. Firmai ir pienākums pārrēķināt atlikušos maksājumus, ja mainās to
nodokļu likmes, ar kuriem tiek aplikts noteiktais maksājums.
4. Firma apņemas pēc šajā līgumā norādītās pilnas samaksas piegādāt
Klientam preci 14 kalendāro dienu laikā, vienojoties ar Klientu par plānoto
Preces piegādes laiku, izmantojot jebkuru no šajā Līgumā norādītajiem
saziņas līdzekļiem.
5. Ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, stihiska
nelaime, streiks, vai ir pieņemti normatīvie akti, kas padara neiespējamu
līguma izpildi, tad Puses apņemas necelt nekādas pretenzijas viena pret
otru.
6. Puses var grozīt vai papildināt šo līgumu, tikai vienojoties rakstiskā formā.
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