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Par rakstveida apņemšanos  
 
SIA „EASTCON AG LV” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un turpmāk nepiemērot 2012.gada 
27.janvāra Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) vēstulē Nr.21-03/660-T-233 konstatētos 
netaisnīgos līguma noteikumus ar patērētājiem noslēgtajos līgumos.  
 
Ņemot vērā PTAC iebildumus, SIA „EASTCON AG LV” apņemas nepiemērot PTAC norādītos līguma 
noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām, un attiecīgi piemērot klientiem jaunā 
Līguma projekta noteikumus. SIA „EASTCON AG LV” apņemas nepiemērot ar patērētājiem parakstītajos 
līgumos un no 2012.gada 15.aprīļa neiekļaut jaunajos līgumos ar patērētājiem līgumā ietverto  atrunu, kas 
paredz: „Drukātais līguma teksts sastādīts iepriekš laika ekonomijas un ērtības nolūkā. Līdzēji pirms līguma 

parakstīšanas ir apmainījušies ar viedokļiem, izvērtējuši un apsprieduši katru no augstāk norādītajiem līguma 

noteikumiem (...)”. 

 
Ievērojot SIA „EASTCON AG LV” un PTAC iepriekšējo saraksti un sarunas par SIA „EASTCON AG LV” 
patērētājiem piedāvāto līguma projektu (turpmāk – Līguma projektu), ar šo vēlamies norādīt, ka SIA 
„EASTCON AG 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. 
 
Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, ievērojot PTAC norādījumus, tiek izteikti šādā jaunā redakcijā:  
 
Drukātais līguma teksts sastādīts iepriekš 

laika ekonomijas un ērtības nolūkā. Līdzēji 

pirms līguma parakstīšanas ir apmainījušies 

ar viedokļiem, izvērtējuši un apsprieduši 

katru no augstāk norādītajiem līguma 

noteikumiem (...)”. 

Izslēgts 

7.punkts: 
Ja Klients nenodrošina Preces pieņemšanu šī 
līguma 5.punktā norādītajā vietā Pārdevēja 
paziņotajā Preces piegādes laikā (neatrodas 
norādītajā vietā, nav izsniedzis pienācīgu 
pilnvarojumu personai, kura vēlas pieņemt 
Preci u.tml.), Pārdevēja pārstāvis par to 
sastāda rakstveida aktu un Preci neizsniedz. 
Šādā gadījumā Pārdevējs atkārtoti paziņo 
klientam par nākamo paredzēto Preces 
piegādes laiku, izmantojot jebkuru no šī 
līguma ievaddaļā norādītajiem saziņas 

Ja Klients nenodrošina Preces 
pieņemšanu šī līguma 5.punktā 
norādītajā vietā Pārdevēja 
paziņotajā Preces piegādes laikā 
(neatrodas norādītajā vietā, nav 
izsniedzis pienācīgu pilnvarojumu 
personai, kura vēlas pieņemt Preci 
u.tml.), Pārdevēja pārstāvis par to 
sastāda rakstveida aktu un Preci 
neizsniedz. Šādā gadījumā 
Pārdevējs, izmantojot Klienta 
norādītos saziņas līdzekļus 
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veidiem. Ja arī atkārtoti piegādājot Preci 
Klients nav nodrošinājis pienācīgu Preces 
pieņemšanu, Pārdevējs ir tiesīgs pēc saviem 
ieskatiem turpināt Preci atkārtoti piegādāt 
Klientam, piedzenot no Klienta ar šādām 
atkārtotām piegādēm (sākot ar trešo piegādes 
reizi) saistītās izmaksas un izdevumus, vai arī 
paziņojot Klientam (izmantojot jebkuru šī 
līguma ievaddaļā norādīto saziņas līdzekli) 
par iespēju saņemt Preci Pārdevēja atrašanās 
vietā un neturpināt tās piegādi, piedzenot no 
Klienta ar preces glabāšanu saistītās 
izmaksas, vai arī jebkurā brīdī vienpusēji 
atkāpties no šī līguma, par to paziņojot 
Klientam un pārskaitot Klientam Klienta 
samaksāto Cenas daļu, no pārskaitāmās 
naudas summas ieturot līgumsodu 15% 
(piecpadsmit procenti) apmērā no Cenas. 

(telefonu, e-pastu), sazinās ar 
Klientu, lai vienotos par citu abām 
pusēm pieņemamu Preču 
izsniegšanas vietu un laiku. 

(..) (..) 
9.punkta 1.teikums 
Ja Klients vienpusēji atkāpjas no līguma 
(izņemot šī līguma 8.punktā paredzētās 
atteikuma tiesības izlietošanu noteiktajā 
termiņā), kā arī gadījumos, kad Pārdevējs šajā 
līgumā noteiktajā kārtībā atkāpjas no līguma 
sakarā ar Klienta rīcību, Pārdevējs ir tiesīgs 
saņemt no Klienta līgumsodu 15% 
(piecpadsmit procentu) apmērā no Cenas. 

Ja Klients vienpusēji atkāpjas no 
līguma (izņemot šī līguma 8.punktā 
paredzētās atteikuma tiesības 
izlietošanu noteiktajā termiņā), kā 
arī gadījumos, kad Pārdevējs šajā 
līgumā noteiktajā kārtībā atkāpjas 
no līguma sakarā ar Klienta rīcību, 
Pārdevējs ir tiesīgs saņemt no 
Klienta līgumsodu līdz 15% 
(piecpadsmit procentu) apmērā no 
Cenas 

 
 
Ar cieņu, 
 
SIA „EASTCON AG LV” 
klientu daļas vadītāja 
(..) (personiskais paraksts)      
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