PROGAMMATŪRAS NOMAS LICENČU
IEGĀDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Noteikumu piemērošanas joma
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā rēķinā norādītajam pircējam (turpmāk – Klientam) SIA
“DPA” (turpmāk – Pārdevējs) pārdod programmatūras nomas licences (turpmāk – Prece) un
Klients veic norēķinus.
Papildus šiem noteikumiem Klientam ir saistoši Preces ražotāja noteikumi, kuri ir brīvi pieejami
vietnē http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=617101. Ar rēķina apmaksas brīdi uzskatāms,
ka Klients ir iepazinies un piekritis Preces ražotāja noteikumiem.
Ja šie vai Preces ražotāja noteikumi nonāk pretrunā ar vienošanos, kas rakstveidā noslēgta starp
Pārdevēju un Klientu, priekšroka ir pēdējai.

2. Līguma noslēgšana
2.1.
Preci var iegādāties Klienti, kuri ir juridiskās personas vai 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu
sasniegušas fiziskās personas, kurām nav normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi uzņemties
saistības.
2.2.
Līgums stājas spēkā ar pirmā rēķina apmaksas brīdi, ar nosacījumu, ka rēķina apmaksa ir veikta
rēķinā noteiktajā termiņā.
2.3.
Līguma saturu veido šie noteikumi un Preces ražotāja noteikumi.
3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Pušu kontakti
Informācijas apmaiņai Puses izmanto šādas e-pasta adreses:
3.1.1. Pārdevēja e-pasta adrese: licenses_Latvia@squalio.com vai Pārdevēja klientu
menedžera e-pasta adrese;
3.1.2. Klienta e-pasta adrese: e-pasta adrese, no kura veikts sākotnējais Preču pasūtījums.
Klients nodrošina, ka visu Klienta paziņojumu nosūtīšana Līguma ietvaros Pārdevējam tiek
veikta no vienas e-pasta adreses. Par izmaiņām Klienta e-pasta adresē Klients paziņo
Pārdevējam, nosūtot paziņojumu no sākotnējās e-pasta adreses uz Noteikumu 3.1.1.punktā
norādīto Pārdevēja e-pasta adresi.
Preces pasūtīšanas un piegādes kārtība
Pārdevējs veic Preces piegādi Klientam elektronisko licenču veidā 2 (divu) darba dienu laikā
no Klienta pasūtījuma saņemšanas brīža.
Vienlaicīgi ar Preces piegādi Klientam tiek nosūtīts rēķins par tekošā mēneša nomas
maksājumu.
Līdz katra kalendārā mēneša 25.(divdesmit piektajam) datumam Klients e-pasta veidā paziņo
Pārdevējam aktuālo Preces apjomu (nepieciešamo nomas licenču skaitu) nākamajam
kalendārajam mēnesim.
Ja Klients nav paziņojis aktuālo Preces apjomu Noteikumu 4.3.punktā minētajā termiņā,
Pārdevējs izsniedz rēķinu, savukārt Klients – veic apmaksu par Preces apjomu, kas piegādāta
Klientam līdz iepriekšējā kalendārā mēneša pēdējam datumam.
Norēķinu kārtība
Katra kalendārā mēneša pirmajā darba dienā Pārdevējs sagatavo un elektroniski Klientam
nosūta ikmēneša nomas maksājuma rēķinu par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros piegādāto
Preci. Ja Klients līdz mēneša 5.(piektajam) datumam nav paziņojis par pretējo, ir uzskatāms, ka
Pārdevējs ir nosūtījis un Klients ir saņēmis ikmēneša nomas maksājuma rēķinu.
Nomas maksājums par nepilnu kalendāro mēnesi tiek aprēķināts proporcionāli attiecīgajam
dienu skaitam.
Klients veic ikmēneša nomas maksas rēķinu apmaksu līdz tekošā mēneša 10. (desmitajam)
datumam.
Ja rēķinā nav norādīts cits apmaksas termiņš, pirmā mēneša nomas maksājumu Klients veic 10
(desmit) kalendāro dienu laikā.
Rēķinā norādītā 1 (vienas) Preces vienības cena (mēnesī) paliek nemainīga 12 (divpadsmit)
mēnešus no pirmreizējās Preces piegādes dienas.
Beidzoties 5.5. punktā minētajam 12 mēnešu periodam, Preces vienības cena tiek noteikta
atbilstoši aktuālajam Pārdevēja cenrādim. Ja Klients nepiekrīt vienības cenas izmaiņām,
pamatojoties uz Klienta atsevišķu paziņojumu, Līgums tiek izbeigts.

5.7.

5.8.

Klients ir tiesības veikt Preces apmaksu par 12 (divpadsmit) mēnešiem (turpmāk šī punkta
ietvaros – Periods) . Pamatojoties uz šādu atsevišķu Klienta pasūtījumu Pārdevējs sagatavo
rēķinu un Klients veic tā apmaksu rēķinā noteiktajā termiņā. Ja Perioda ietvaros Klients
vēlas palielināt Preču apjomu, pamatojoties uz Klienta paziņojumu Pārdevējs izsniedz
rēķinu un Klients veic apmaksu par papildus pasūtīto Preci visam atlikušajam Periodam.
Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, kā arī gadījumos, kad Klients samazina
Preces apjomu, neviens no Klienta iepriekš veiktajiem maksājumiem netiek atlīdzināts (ne
pilnībā, ne daļēji), izņemot 7.nodaļā minēto gadījumu..

6. Garantijas.
Pārdevējs garantē piegādātās Preces atbilstību ražotāja noteiktajiem noteikumiem.
7.
Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece
Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.pantam, ja Klients ir patērētājs, proti, fiziska
persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar Klienta saimniecisko vai profesionālo
darbību, un Klientam ir pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece,
Klientam ir tiesības, lai tās ražotājs vai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:
7.1.
attiecīgi samazina preces cenu;
7.2.
novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina Klientam izdevumus par
neatbilstības novēršanu;
7.3.
apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība
līguma noteikumiem;
7.4.
atceļ līgumu un atmaksā Klientam par Preci samaksāto naudas summu.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Pušu atbildība
Maksājuma saistību kavējuma gadījumā Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Klientam
līgumsoda samaksu 0.5% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto dienu.
Ja Klients nav veicis ikmēneša nomas maksājumu līdz mēneša 10. (desmitajam) datumam,
Pārdevējs ir tiesīgs anulēt Klientam piegādāto Preci.
Pārdevējs atbild par Preču piegādes rezultātā Klientam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie ir
radušies Pārdevēja ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības rezultātā.

9.
Strīdu izšķiršana
Visus strīdus Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta viena mēneša
laikā, visi strīdi tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem
Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
10. Līguma spēkā esamība un izbeigšanas noteikumi
10.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
10.2. Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, nosūtot Pārdevējam elektronisku paziņojumu.
10.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu šādos gadījumos:
10.3.1.
Klients pārkāpj Preces ražotāja noteikumus;
10.3.2.
Klients nav veicis apmaksu rēķinā noteiktajā termiņā.
10.4. Līguma izbeigšanas gadījumā Klientam tiek anulētas piegādātās licences un Klients veic gala
norēķinu par visām līdz līguma izbeigšanas brīdim piegādātajām Precēm.
11. Noteikumu grozījumi
11.1. Pārdevējs ir tiesīgs veikt šo noteikumu izmaiņas jebkurā laikā. Klientam ir saistoša
noteikumu versija, kura ir spēkā attiecīgās Preces rēķina nosūtīšanas brīdī.
11.2. Pārdevējs ir tiesīgs nodot no Līguma izrietošās tiesības trešajām personām, tajā skaitā –
parādu piedziņas pasākumu veikšanai.
11.3. Ja kāds no šo noteikumu punktiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai nav īstenojams, tas
neietekmē pārējo noteikumu punktu spēkā esamību un piemērošanu.
Noteikumi pēdējo reizi atjaunoti: 30.11.2016.

