Telko vispārējie pārdošanas noteikumi
1. Darbības joma
Šie Vispārējie pārdošanas noteikumi attiecas uz visiem
Pārdevēja un Pircēja izteiktajiem piedāvājumiem,
izcenojumiem, pasūtījumu apstiprinājumiem, pasūtījumiem,
līgumiem, piegādēm un pakalpojumiem. Pircēja pirkuma
noteikumi un citi nosacījumi nav piemērojami. Jebkādas
izmaiņas, papildinājumi vai dzēsumi šajos Vispārējos
pārdošanas noteikumos nav uzskatāmi par spēkā esošiem, ja
vien par to nav panākta rakstiska un atbilstoši pilnvarota
Pārdevēja pārstāvja parakstīta vienošanās.
2. Definīcijas
“Saistīts uzņēmums” apzīmē jebkuru komercsabiedrību vai
kooperatīvo sabiedrību, kura tieši vai netieši kontrolē vai tiek
kontrolēta, vai atrodas kopīgā kontrolē ar SIA Telko Latvia.
”Līgums” apzīmē jebkuru rakstisku līgumu vai vienošanos, tai
skaitā mutisku, kura noslēgta starp Pārdevēju un Pircēju
attiecībā uz Precēm. Gadījumā, ja nav noslēgts rakstisks
Līgums, šāds Līgums tiek noslēgts, kad Pircēja pasūtījums
atbilst Pārdevēja piedāvājumam vai kad Pārdevējs apstiprina
Pircēja pasūtījumu.
”Pircējs” apzīmē pusi, kura veic Preču iegādi no Pārdevēja.
”Preces” apzīmē produktus, ko Pārdevējs pārdevis vai pārdos
Pircējam, un pakalpojumus, ko Pārdevējs sniedzis vai sniegs
Pircējam.
”Pārdevējs” apzīmē SIA Telko Latvia vai jebkuru Saistītu
uzņēmumu, kurš ir līgumslēdzēja puse.

Ja vien nav noteiks citādi, preču kvalitāte ir noteikta vienīgi
Pārdevēja oficiālajā produkta specifikācijā. Gadījumos, kad
Pārdevējs pārdod un / vai izplata citu ražotāju preces, uz tām
attiecas tikai attiecīgā ražotāja oficiālās produktu
specifikācijas.
5. Apmaksas nosacījumi
Ja vien nav noteikts citādi, apmaksas termiņš ir
priekšapmaksa. Pārdevējam ir tiesības saņemt nokavējuma
procentus par kavētu apmaksas veikšanu, skaitot no
noteiktās apmaksas dienas līdz faktiskās samaksas dienai, kā
arī kompensāciju par maksājuma atgūšanas radītajām
izmaksām (ja tādas ir radušās). Nokavējuma procentu likme
tiek noteikta 36,5 % gadā.
Kavēta maksājuma gadījumā, rakstiski informējot Pircēju,
Pārdevējam ir tiesības apturēt Līguma izpildi līdz maksājuma
saņemšanai pilnā apmērā. Šādu kavējumu gadījumā
Pircējam nav tiesību pieprasīt kompensāciju.
Gadījumā, ja Pircējs nav apmaksājis rēķinu 21 (divdesmit
vienas) darba dienas laikā pēc maksāšanas termiņa
iestāšanās, vai arī, ja Pircējs ir paziņojis, vai tas kādā cita
veidā tapis redzams, ka Pircēja maksājums tiks ievērojami
kavēts, Pārdevējam ir tiesības lauzt Līgumu, Pircējam
rakstveidā nosūtot attiecīgu paziņojumu, un pieprasīt
kompensāciju par radītajiem zaudējumiem.

3. Piedāvājums

6. Piegāde

Katrs izcenojums un/vai piedāvājums ir spēkā tikai 10
(desmit) dienas no šāda izcenojuma un/vai piedāvājuma
došanas dienas, ja vien Pārdevējs nav rakstiski atrunājis
citādāk.

Ja vien Puses rakstiski nav vienojušās citādi, Pārdevējs var
veikt Preču piegādi pa daļām.

Visi Pārdevēja uzrādītie dokumenti un sniegtā informācija
paliek Pārdevēja īpašums un to saņēmējam nav tiesību tos
izmantot kādam citam mērķim kā vien pats Pārdevējs to
noteicis.
Izcenojumā /piedāvājumā izteiktā cena ir aprēķināta pēc
piedāvājuma izteikšanas dienā noteiktā ārvalstu valūtas
maiņas kursa.

Gadījumā, ja Pārdevējs ir spiests atlikt piegādi ar Pircēju
sasitītu iemselu dēļ, Pārdevējam ir tiesības izrakstīt rēķinu
atbilstoši sākotnējam Preču piegādes datumam. Turklāt,
Pārdevējam ir tiesības saņemt kompensāciju par
zaudējumiem, kas radušies ārvalstu valūtas maiņas kursa
izmaiņu rezultātā, uzglabāšanas izmaksām un jebkuriem
zaudējumiem, kuri radušies Precēm novecojot vai citām
izmaksām, kuras radušās, pārceļot piegādi, Pircēja iemeslu
dēļ.
7. Atbildības ierobežojumi

4. Īpašumtiesības un riska pāreja
Preces ir Pārdevēja īpašums līdz par tām veikta apmaksa
pilnā apmērā.
Preču zuduma un bojājuma risks pāriet Pircējam saskaņā ar
piegādes nosacījumiem, par kuriem panākta vienošanās.

Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja (i) peļņas
zaudējumiem, (ii) ražošanas zaudējumiem, (iii) lietošanas
zaudējumiem, (iv) ieņēmumu zaudējumiem, (v) līguma vai
iespēju zaudēšanu, (vi) uzņēmuma prestiža zaudēšanu, vai
(vii) par citiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem
zaudējumiem vai kaitējumu vai jebkāda veida saņemtajiem
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sodiem, neatkarīgi no tā, vai puses tos spējušas paredzēt vai
sagaidīt, un neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav balstīti uz
līgumu, civiltiesību pārkāpumu (tai skaitā nolaidību), likumā
noteikta pienākuma neizpildi vai kādā citā veidā izrietot no
vai esot saistībā ar Līgumu.

9. Līguma grozījumi

Pārdevēja kopējā atbildība par jebkādu radīto kaitējumu
nepārsniedz Preču pārdošanas cenu.

10. Nepārvarama vara

Izņemot Līgumā skaidri noteikto nosacījumu gadījumā, un
maksimālajā likumā noteiktajā apjomā, Pārdevējs atsakās no
un izslēdz visa veida garantijas, nosacījumus un citus
noteikumus, tai skaitā, bet ne tikai, jebkādas garantijas,
nosacījumus vai citus noteikumus attiecībā uz preču
piemērotību tirgum, apmierinošu kvalitāti, piemērotību
konkrētajam nolūkam, atbilstību aprakstam vai atbilstību
tiesību normām, neatkarīgi no tā, vai to netieši vai citādā
veidā paredz nolikums, vispārējās tiesību normas, paražu
tiesību normas. Pircējs uzņemas pilnu atbildību, nodrošinot
Preču piemērotību, un veic visas nepieciešamās pārbaudes
pirms Preču lietošanas. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču
izraisītu kaitējumu īpašumam, nedz arī par jebkuru
kaitējumu, kurš radies Preces lietojot.
Pārdevējs neuzņemas nekādas garantijas vai atbildību
(skaidri noteiktu vai netiešu) par Preču piemērotību vai
derīgumu kādam konkrētam nolūkam (pat ja tas Pārdevējam
ir zināms). Pārdevējs neuzņemas nekāda veida atbildību,
izņemot to, kas noteikta ar likumu. Pārdevējs garantē vienīgi
Preču atbilstību Pārdevēja rakstītajai produkta specifikācijai.
Preces saņemot, Pircējam tās ir nekavējoties jāpārbauda.
Pircējam jāinformē Pārdevējs par prasībām vai sūdzībām 8
(astoņu) kalendāro dienu laikā, skaitot no preču piegādes
dienas. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādas Preču daļas
jebkādu neatbilstību ilgāk par 8 (astoņām) kalendārajām
dienām, skaitot no Preču piegādes datuma. Pārdevēja
atbildība par preču neatbilstību ir segt tikai neatbilstošās
daļas salabošanu vai nomaiņu, vai, pēc Pārdevēja ieskatiem,
veikt Preču pārdošanas cenas samazinājumu vai atmaksu.
Pircējs neuzskata par vainīgu un atbrīvo no atbildības
Pārdevēju ciktāl Pārdevējs uzņemsies atbildību pret trešo
pusi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, par kuriem
saskaņā ar Līgumu Pārdevējs nav atbildīgs pret Pircēju.
8. Saistību nodošana
Pircējam nav tiesību pilnībā vai daļēji nodot Līgumā noteiktās
saistības, iepriekš nesaņemot Pārdevēja rakstisku
piekrišanu. Pārdevējam ir tiesības nodot Līgumā noteiktās
tiesības, pilnībā vai daļēji, jebkuram Saistītam uzņēmumam,
kā arī nodot no Līguma izrietošos prasījumus jebkurai trešajai
personai. Pārdevējam ir tiesības izmantot apakšuzņēmējus.

Līgums un tā pielikumi var tikt grozīti tikai ar rakstisku un
atbilstoši pilnvarotu Pārdevēja un Pircēja pārstāvju
parakstītu vienošanos.

Neviena puse nav atbildīga par Līgumā noteikto saistību
nepildīšanu, rodoties nepārvaramās varas apstākļiem. Par
“nepārvaramu varu” uzskatāms, tai skaitā, bet ne tikai,
streiki, lokauti, darba strīdi, dabas katastrofas, ugunsgrēks,
elektroenerģijas padeves ilgstoši traucējumi, dumpji, kara
darbība un valdības rīcība. Minētie atbildības ierobežojumi
būs spēkā tikai uz laiku, kamēr pastāv nepārvaramās varas
apstākļi. Nepārvaramā vara ir tādi notikumi, kas ir ārpus
Puses kontroles, tie rodas pēc Līguma parakstīšanas un tie
nav saprātīgā veidā paredzami Līguma slēgšanas brīdī, un to
ietekmi iesaistītā puse nevar pārvarēt ar saprātīgiem
līdzekļiem un/vai bez laika zudumiem. Nepārvaramas varas
apstākļos nonākusī puse veiks visus saprātīgos pasākumus
un darbības šāda notikuma seku ierobežošanai vai
mazināšanai.
Puse, kuras darbības, izpildot Līgumā paredzētās saistības, ir
skārusi nepārvarama vara, nekavējoties paziņos otrai pusei
par šāda apstākļa iestāšanos un izbeigšanos.
Jebkurai no pusēm ir tiesības lauzt Līgumu, rakstveidā
paziņojot otrai pusei par Līguma izpildes pārtraukšanu tādu
nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas ilgst vairāk nekā 6
(sešus) mēnešus. Šādā gadījumā nevienai no pusēm nav
pienākums kompensēt otrai pusei kaitējumu, kurš radies
Līguma neizpildes dēļ.
11. Līguma laušana
Pircējam ir tiesības lauzt Līgumu tikai gadījumā, ja Pārdevējs
izdara būtisku Līguma pārkāpumu, un minētais pārkāpums
netiek novērsts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad
Pircējs izvirzījis prasību par šādu pārkāpumu un gadījumā, ja
šāda pārkāpuma dēļ Pircējs būtiski nespēj sasniegt Līgumā
noteiktos mērķus.
Pārdevējam arī ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Pircējs
izdara būtisku Līguma pārkāpumu, un minētais pārkāpums
netiek novērsts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad
Pārdevējs izvirzījis prasību par šādu pārkāpumu.
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12. Piemērojamie tiesību akti, strīdu izskatīšanas kārtība
Līguma darbību regulē Latvijas normatīvie akti, neatzīstot
nevienu tiesību principu, kurš novestu pie citas jurisdikcijas
normatīvo aktu piemērošanas.
Ja nav panākta abpusēja vienošanās, jebkurš strīds,
nesaskaņas vai prasības, kas izriet no vai ir saistītas ar Līgumu
vai tā pārkāpšanu, laušanu vai spēkā esamību, tiek nodotas
izskatīšanai Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
šķīrējtiesā saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu. Šķīrējtiesa
atrodas Rīgā, Latvijā. Šķīrējtiesas lietas izskatīšana notiks
latviešu valodā.
Neskatoties uz iepriekšminēto, Pārdevējam ir tiesības pēc
saviem ieskatiem griezties tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas
Pircējs, iesniedzot prasības par neapmaksātiem parādiem.
Turklāt Pārdevējam ir tiesības atbilstošas jurisdikcijas tiesā
pieprasīt jebkura veida pagaidu tiesiskās aizsardzības
līdzekļus.
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