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Šie vispārējie preču pārdošanas noteikumi attiecas uz visiem Pircēja pašreizējiem un turpmākajiem
Preču pirkumiem un sniegtajiem Pakalpojumiem no Pārdevēja, izslēdzot visus citus noteikumus un
nosacījumus, ieskaitot visus noteikumus vai nosacījumus, kurus Pircējs var mēģināt piemērot pie
jebkura Pirkuma pasūtījuma, Pasūtījuma apstiprinājuma vai līdzīga dokumenta.
Visi Preču un Pakalpojumu Pasūtījumi tiek uzskatīti par Pircēja piedāvājumu iegādāties Preces un /
vai Pakalpojumus saskaņā ar šiem vispārīgajiem noteikumiem.
Jebkādas izmaiņas un atkāpes no šiem vispārīgajiem noteikumiem (ieskaitot īpašos noteikumus un
nosacījumus, par kuriem puses ir vienojušās, tostarp, bez ierobežojumiem, attiecībā uz atlaidēm)
nav piemērojamas, ja vien Pārdevējs nav Rakstiski tam piekritis.
Preču un Pakalpojumu piegādes pieņemšana tiek uzskatīta par pierādījumu tam, ka Pircējs ir
piekritis šiem vispārīgajiem noteikumiem.
Pircēja pārdošanas nosacījumu un / vai vispārīgo noteikumu piemērošana ir skaidri izslēgta,
neatkarīgi no tā, vai Pircējs atsaucas uz to noteikumiem un nosacījumiem citā piedāvājumā vai
komunikācijā, kas adresēta Pārdevējam.
Šajos vispārīgajos noteikumos ir definēti šādi termini:
“Pārdevējs” - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Evopipes”, kas izveidota saskaņā ar Latvijas
Republikas likumiem ar reģistrācijas Nr.50003728871.
“Pircējs” - uzņēmums, organizācija, struktūrvienība vai persona, kas pērk Preces un / vai
Pakalpojumus no Pārdevēja.
“Preces” - preces, kuras Pārdevējs piegādā Pircējam.
“Pakalpojumi” - visas darbības, ko veic Pārdevējs vai kuras ir paredzētas veikt pēc Pircēja
norādījumiem papildus Preču pārdošanai.
“Pasūtījuma apstiprinājums” - Pārdevēja nosūtīts Pasūtījuma Rakstisks apstiprinājums, kurā tas
pieņem Pircēja Pasūtījumu.
“Pasūtījums” - Pircēja Rakstisks pieprasījums pārdot Preces un / vai sniegt Pakalpojumus, kas
satur vismaz šādas ziņas par pasūtītajām Precēm un Pakalpojumiem: Preču specifikācija un
apraksts (t.i., Preču nosaukums un kods), Pakalpojumi, Preču vienību skaits, kontakta un piegādes
adreses un vēlamais piegādes termiņš. Pircējs sniedz visu pieejamo kontaktinformāciju par Preču
saņēmēju, ieskaitot uzņēmuma nosaukumu, adresi, kontaktpersonas, tālruņu numurus un
elektroniskā pasta adreses.
“CMR” - standartizēts dokuments - pavadzīme, kas nepieciešama kravas pārrobežu pārvadāšanai ar
autotransportu.
“Piegādes pavadzīme” - standartizēts dokuments - pavadzīme, kas nepieciešama kravas
pārvadāšanai ar autotransportu Latvijas Republikas teritorijā.
“Rakstiski” vai “Rakstveida” - pasts, e-pasts vai dokuments, ko no Pārdevēja nodod Pircējam vai
otrādi, izmantojot ierakstītu pastu vai e-pastu.

2. Pasūtījumi un specifikācijas
2.1.

Pasūtījums tiek veikts elektroniski, nosūtot e-pastu uz info@evopipes.lv, ja Pircējs ir no Latvijas, un
orders@evopipes.lv, ja Pircējs neatrodas Latvijā. Pasūtījumu var nosūtīt arī noteiktai Pārdevēja
pārdošanas nodaļas kontaktpersonai ar noteikumu, ka e-pastā ir domēns @evopipes.lv.
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2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Jebkurš Pasūtījums kļūst saistošs Pārdevējam tikai tad, ja tas Rakstiski pieņemts ar Pārdevēja
Pasūtījuma apstiprinājumu. Pārdevējam ir saistoši mutiski līgumi tikai pēc tam, ciktāl tos ir
apstiprinājis Pārdevējs rakstiski ar Pasūtījuma apstiprinājumu.
Pārdevējs Rakstveidā informē Pircēju, vai Pasūtījums tiek apstiprināts, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
Pasūtījuma saņemšanas. Ja Pārdevējs nav iesniedzis Pasūtījuma apstiprinājumu 3 (trīs) darba dienu
laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas, Pasūtījums netiek uzskatīts par pieņemtu, un klusēšana netiek
pieņemta kā Pasūtījuma apstiprinājums.
Pircējs ir tiesīgs atcelt Pasūtījuma apstiprinājumu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tā saņemšanas
no Pārdevēja.
Pārdevējs ir tiesīgs veikt jebkādas izmaiņas Preču un / vai Pakalpojumu specifikācijā, lai tās atbilstu
piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas būtiski neietekmē Preču kvalitāti vai Pakalpojumu
sniegšanu.
Pircējam nav tiesību atsaukt vai atcelt Pasūtījumu pēc tam, kad šāds Pasūtījums ir izdarīts, ja vien
Pārdevējs Rakstiski nav piekritis šādai atcelšanai un ir saņēmis no Pircēja Rakstveida apņemšanos
segt visas izmaksas, nodevas un izdevumus, kas radušies saistībā ar to.
Visi attēli un rasējumi Pārdevēja katalogos, cenrāžos un mārketinga dokumentos tiek uzskatītas par
aptuveniem. Pārdevējs negarantē detaļu pareizību attiecībā uz svaru, izmēriem, krāsu utt.

3. Cenas
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Ja nav panākta cita vienošanās, visas Pārdevēja norādītās cenas ir balstītas uz FCA noteikumiem,
saskaņā ar šobrīd piemērojamajiem Incoterms®, un cenās nav iekļauts pievienotās vērtības
nodoklis.
Preču cena ir cena, kas norādīta Pārdevēja Pasūtījuma apstiprinājumā vai, ja tāda nav, Pārdevēja
piedāvājumā vai, ja tāda nav, Pārdevēja šobrīd spēkā esošajā cenrādī.
Ja cena ir norādīta Pārdevēja piedāvājumā, cena ir spēkā 1 (vienu) mēnesi pēc piedāvājuma
izdarīšanas vai piedāvājumā norādītajā cenu derīguma termiņā.
Ja rodas kādas izmaiņas izejvielu cenās, nodokļos, algās vai ārvalstu valūtas svārstībās, Pārdevējam
ir tiesības attiecīgi vienpusēji grozīt cenu, ja vien puses nav cenas un piegādes noteikumus
pielīgušas atsevišķā Pasūtījuma apstiprinājumā vai līgumā.
Ja Pārdevējs sniedz Pircējam transporta pakalpojumus, cena, kuru Pircējs maksā par saņemtajiem
transporta pakalpojumiem, ir vienāda ar cenu, kuru Pārdevējs ir samaksājis transporta
uzņēmumam.

4. Maksājumu noteikumi
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Maksājuma veids, valūta un laiks tiek norādīts Pasūtījuma apstiprinājumā un rēķinā. Ja nav citas
vienošanās, visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu EUR (euro) valūtā uz Pārdevēja bankas
kontu. Pircējs sedz visas darījumu izmaksas.
Ja nav citas vienošanās, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas Pircējs maksā
Pārdevējam pilnu cenu par visām Pārdevēja piegādātajām Precēm uz bankas kontu.
Pircējs atzīst, ka Preču piegāde uz kredīta (samaksa uz atvērtu kontu) nestājas spēkā, kamēr
Pārdevējs Rakstveidā nav noteicis Pircēja kredītlimitu. Puses vienojas par kredītlimita summu.
Kredīta limits tiek noteikts, pamatojoties uz aprēķināto apgrozījumu, Pircēja kredītspējas
novērtējumu, ko veicis Pārdevējs, pamatojoties uz Pircēja finanšu rādītājiem. Gadījumā, ja Pircējs
pārsniedz šo kredītlimitu, Pārdevējam ir tiesības apturēt produktu piegādi, līdz Pircējs ir veicis
pietiekamu samaksu, lai Pircēja konts nonāktu paredzētajā kredītlimita robežās.
Ja Pircējs noteiktajā termiņā neveic maksājumu vai Pārdevējam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka
Pircējs neveiks maksājumu, neskarot citas Pārdevējam pieejamās tiesības vai tiesiskās aizsardzības
līdzekļus, Pārdevējs ir tiesīgs atcelt vai apturēt visas turpmākās piegādes Pircējam.
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4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Pārdevējs ir tiesīgs pārdot Preces Pircējam pa daļām.
Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un vienpusēji samazināt vai atcelt Pircējam piešķirto
kredītlimitu (ja tāds ir), ņemot vērā Pircējam pārdoto Preču tirdzniecības apjoma samazināšanos,
apmaksas nosacījumu neievērošanu, vai uz citas informācijas pamata, kas dod pamatu Pārdevējam
šaubīties par Pircēja kredītspēju.
Ja Pircējam ir tiesības uz Skonto atlaides noteikumiem, atlaide ir jāatskaita no maksājuma. Ja Pircējs
samaksā summu pilnā apjomā, tas zaudē tiesības izmantot Skonto atlaidi. Kredītrēķins par atlaidi
tiks nosūtīts, kad būs saņemts maksājums. Pircējam nav tiesību izmantot Skonto atlaidi, ja vecākiem
rēķiniem ir kavēts samaksas termiņš.
Par katru summu, kas nav pilnībā samaksāta līdz tās samaksas termiņam, piemēro nokavējuma
naudu ar dienas procentu likmi 0,5%. Nokavētā maksājuma atlīdzināšana neatbrīvos Pircēju no
parāda segšanas. Parāda gadījumā vispirms ir jāsamaksā nokavējuma nauda un pēc tam parāda
summa.
Pircējs ir informēts un piekrīt, ka Pārdevējs uztur kredītrisku apdrošināšanas polisi, lai segtu
potenciālos kredītrisku zaudējumus, ieskaitot vispārējo civiltiesisko atbildību un atbildību par
produktu. Tādējādi, ja Pircējs nepilda savas maksājuma saistības, Pārdevējam ir pienākums un
tiesības informēt apdrošināšanas sabiedrību par Pircēja kavētiem maksājumiem, kas var negatīvi
ietekmēt Pircēja kredītreputāciju un kredītlimitu.
Gadījumā, ja Pircējs nesamaksā norunātajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs nodot nesamaksātās
summas iekasēšanu parādu piedziņas uzņēmumam.

5. Rēķini
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Pārdevēja izrakstītie rēķini ir ārējie attaisnojuma dokumenti. Rēķinus sagatavo elektroniskā veidā
saskaņā ar normatīvajām prasībām, un tie ir derīgi bez paraksta.
Ekonomisko darījumu esamība jāpamato ar piegādes dokumentiem, piemēram, CMR vai piegādes
pavadzīmi, kas apliecina Preču nodošanas un pieņemšanas faktu, un tos paraksta abas puses.
Rēķins tiek uzskatīts par nosūtītu, ja tas ir nosūtīts uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi.
Rēķinu, kas nosūtīts pa elektronisko pastu, uzskata par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā
nosūtīšanas.
Ja Pircējs maina elektroniskā pasta adresi, viņš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā
pēc izmaiņām, rakstiski informē Pārdevēju par jauno elektroniskā pasta adresi.

6. Piegādes
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Pašlaik piemērojamo Incoterms® piegādes termiņu un piegādes veidu, un galamērķi Pārdevējs un
Pircējs norāda Pasūtījuma apstiprinājumā. Ja Pasūtījuma apstiprinājumā nav norādīts piegādes
termiņš, piemērojamais piegādes termiņš ir FCA, 30 dienu laikā.
Pārdevējs informē Pircēju par jebkuru paredzamu piegādes kavēšanos, cik drīz vien iespējams pēc
tam, kad Pārdevējs uzzina par šādu faktu.
Ja piegāde tiek kavēta tikai Pārdevēja vainas dēļ, Pircējs var pieprasīt, lai Pārdevējs piegādātu preces
saprātīgā termiņā pēc piegādes datuma, par kuru vienojušies Pircējs un Pārdevējs.
Pasūtījums tiks uzskatīts par izpildītu no Preču piegādes brīža līdz galamērķim, par ko puses
vienojas Pasūtījuma apstiprinājumā un ar CMR vai Piegādes pavadzīmes parakstīšanu.

7. Iepakojums
7.1.

Ja Rakstveidā nav panākta cita vienošanās, Pārdevējs Preces iesaiņo un marķē saskaņā ar Pārdevēja
parastajām izstrādātajām metodēm.
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7.2.

Par īpašiem iesaiņojuma vai marķēšanas noteikumiem tiek piemērota papildu maksa saskaņā ar
Pārdevēja ierasto praksi un nodevām, par īpašiem iesaiņojuma un marķējuma noteikumiem Puses
vienojas rakstveidā atsevišķi.

8. Īpašumtiesību pāreja un zaudējumu risks

8.1.
8.2.
8.3.

Preču pazušanas un sabojāšanas risks Pircējam pāriet piegādes brīdī.
Preču īpašumtiesības paliek Pārdevējam, ciktāl to atļauj piemērojamie likumi, līdz Pircējs ir pilnībā
samaksājis Preču pirkuma cenu.
Ja Pircējs neveic preču apmaksu Pārdevējam laikā, kas noteikts Pasūtījuma apstiprinājumā un
rēķinā, Pārdevējs var jebkurā laikā pieprasīt Pircējam atgādāt Preci atpakaļ Pārdevējam un, ja
Pircējs to neveic nekavējoties, ieiet jebkurās Pircēja vai jebkuras trešās personas telpās, kur tiek
glabātas Pārdevēja Preces, un atgūt Preces. Šādas darbības tiek veiktas stingri saskaņā ar
likumdošanā paredzētajām metodēm un praksi.

9. Preču nodošana un pārbaude

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Preču pieņemšanu un nodošanu apstiprina Pušu parakstīta CMR vai Piegādes pavadzīme.
Pēc saņemšanas Pircējs pārbauda piegādātās Preces piegādes brīdī un piegādes vietā. Šajā gadījumā
Pircējs uzņemas risku saistībā ar izlases veida pārbaudi.
Ja Preču pieņemšanas pārbaudē tiek atklātas neatbilstības, Pircējs Rakstiski informē Pārdevēju
saskaņā ar šo noteikumu 10. sadaļu.
Gadījumā, ja Pircējs atsakās no piegādātajām Precēm un pieprasa atgūt jau samaksātu naudu,
Pārdevējs iekasē 20% no Preču summa, lai segtu piegādes izmaksas un radušos zaudējumus.
Pārdevējam pēc nepieciešamības ir tiesības uzzināt nesamaksāto Preču atlikumu Pircēja noliktavā.
Pircējam, savukārt, šī informācija ir jāsniedz Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pārdevēja
pieprasījuma.

10. Pretenzijas
10.1.
10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

Jebkuru pretenziju iesniedz Rakstiski.
Pretenzijas par Preču stāvokli vai nepietiekamu Preču skaitu tiek veiktas tūlīt pēc Preču atvešanas,
un par tām rakstiski paziņo Pārdevējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piegādes. Visas
šādas pretenzijas dokumentē ar piezīmi CMR vai Piegādes pavadzīmē, pretējā gadījumā Pārdevējs
atsakās pieņemt paziņojumu par pretenzijām.
Pretenzijas attiecībā uz Precēm, kurās trūkumi nav bijuši acīmredzami (t.i., neredzami trūkumi),
tiek veiktas Rakstveidā, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pēc šāda
neredzamā defekta atklāšanas, un katrā ziņā ne vēlāk nekā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc
piegādes.
Pretenzijas par preču defektiem jāiesniedz kopā ar fotogrāfijām, preču etiķeti, partijas numuru un
visu citu informāciju, kas varētu palīdzēt pierādīt pretenziju (ieskaitot uzstādīšanas procesa
aprakstu, ja tāds ir).
Pircējs ir atbildīgs par Preču rūpīgu uzglabāšanu, kamēr puses nav noskaidrojušas jebkādas
pretenzijas.

11. Atgriešana
11.1. Preču atgriešana, kas atbilst Pasūtījuma apstiprinājumam, tiek pieņemta tikai pēc atsevišķas
vienošanās ar Pārdevēju.
11.2. Ja atgriešana tiek pieņemta, atdotajām Precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika piegādātas, un
oriģinālajā iepakojumā, ja tāds ir bijis.
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11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

Pārdevējam ir tiesības atgrieztās preces nepieņemt, ja Preces ir bojātas, netīras vai ar bojātu
iepakojumu.
Jebkuru Pircēja finanšu dokumentu par Preču atgriešanu Pārdevējs pieņem tikai pēc faktiskās Preču
atgriešanas.
Šādas atgriešanas gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam 80% no cenas, par kādu Preces sākotnēji
tika pārdotas Pircējam.
Pircējs ir atbildīgs par visām pārvadāšanas izmaksām un muitas nodevām, kas saistītas ar
atgriešanu.
Pārdevējs nepieņem Preču atgriešanu vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc piegādes.

12. Garantija un atbildība
12.1.

Ievērojot turpmāk izklāstītos nosacījumus, Pārdevējs garantē, ka Preces piegādes laikā atbildīs to
specifikācijām un 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc piegādes tām nebūs paslēptu materiālu un
ražošanas defektu. Pārdevējs nesniedz nekādu tiešu vai netiešu garantiju, kas pārsniedz Pārdevēja
Preču specifikāciju.
12.2. Šo garantiju Pārdevējs piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:
12.2.1. Pārdevējs nav atbildīgs par defektiem, kas radušies Pircēja piegādātā zīmējuma, dizaina vai
specifikācijas dēļ;
12.2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par defektiem, kas saistīti ar dabisko nodilumu, tīšu bojājumu, nolaidību,
nestandarta darba apstākļiem, Pārdevēja norādījumu neievērošanu (mutisku vai rakstisku), par
Preču nepareizu izmantošanu, izmaiņām vai labošanu bez Pārdevēja piekrišanas.
12.3. Garantija tiek zaudēta katru reizi, kad Preces tiek saliktas vai izmantotas nepareizi, tām nav veikta
pietiekama apkope vai tās ir sabojātas Pircēja nepareizas glabāšanas vai nepareizas apstrādes
rezultātā. Pircēja pienākums ir ievērot visu nepieciešamo rūpību, rīkojoties, glabājot un apstrādājot
Preces.
12.4. Pārdevējs pēc savām iespējām pēc Pircēja rakstiska pieprasījuma bez maksas nodrošina Preču
nomaiņu uz kvalitātei atbilstošām Precēm, vai arī labo defektus, kas radušies neatbilstošas
kvalitātes un / vai nepilnīgas konstrukcijas, izgatavošanas vai materiāla dēļ.
12.5. Ja nepieciešami uzstādīšanas darbi, puses Rakstiski vienojas par izmaksām. Pretējā gadījumā
Pārdevējs patur tiesības atteikties maksāt par uzstādīšanas darbiem, ja, pēc Pārdevēja domām, tas
pārsniedz standarta tirgus cenu par šāda veida pakalpojumiem.
12.6. Pārdevējs sedz tiešās izmaksas, kas saistītas ar visām nomainītajām Precēm un to detaļām, kā arī
garantijas ietvaros piegādātajām rezerves daļām, ieskaitot nodevas, muitas, importa un eksporta
nodevas, kā arī tiešos un netiešos nodokļus, kas uzlikti remontētām, nomainītām vai izņemtām
Precēm.
12.7. Pārdevēja atbildība ir ierobežota ar bojātu Preču vai to daļu remontu vai nomaiņu un uzstādīšanas
darbiem (ja par to ir panākta vienošanās), un tā neietver nekādu citu kompensāciju par netiešiem
zaudējumiem, piemēram, peļņas zaudēšanu, ainavu arhitektūras veidošanu utt.
12.8. Precēm, kas nomainītas saskaņā ar garantiju, tiks noteikta tā pati garantija uz sešu mēnešu periodu
no nomaiņas dienas.
12.9. Jebkuru bojātu (-as) daļu (-as) Pārdevējs izved no Pircēja telpām un tās kļūst par Pārdevēja
īpašumu.
12.10. Ja puses nevar vienoties par neatbilstību cēloni, jāveic ekspertīze. Izdevumi par eksperta
sniegtajiem pakalpojumiem jāuzņemas vainīgajai pusei.
12.11. Šī garantija attiecas tikai uz tām Precēm un komponentēm, kurus ir izgatavojis Pārdevējs. Šī
garantija nav patērētāja vai galalietotāju garantija, un tā neattiecas uz nevienu citu, izņemot Pircēju,
kurš tieši iegādājās Preces no Pārdevēja.
13. Intelektuālais īpašums
Juridiskā adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija, Reģ. Nr: 50003728871, PVN Reģ. Nr: LV50003728871
AS Swedbank, SWIFT kods: HABALV22, Norēķinu konts: LV72HABA0551029701091 (Multivalūtu)

Jelgava, Langervaldes iela 2a, LV-3002, Latvija
Tālrunis: +371 630 94 300, e-pasts: info@evopipes.lv, www.evopipes.lv

13.1.

Šajos noteikumos un Preču piegādē nedarbojās atļauja Pircējam bez Pārdevēja rakstiskas
piekrišanas izmantot savās interesēs Pārdevēja intelektuālo īpašumu, Pārdevējs neko nelicencē,
Pārdevējs neatļauj izmantot Pārdevēja produktu informāciju, rasējumus un jebkuru citu
komercinformāciju, bez atsauces uz Pārdevēja firmu.

14. Konfidencialitāte
14.1.

Katra puse konfidenciāli glabā visu otras puses komerciālo, tehnisko, finanšu un citu konfidenciālu
informāciju (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tehniskajiem un komerciālajiem noteikumiem)
jebkura līguma darbības laikā un divus (2) gadus pēc tam. Katra puse neizpauž šādu informāciju
nevienai trešajai personai vai neizmanto šo informāciju citam mērķim, izņemot savu saistību
izpildei saskaņā ar šo vienošanos. Informācijas apmaiņai saskaņā ar līgumu piemēro arī papildu
noteikumus, kas ietverti visos piemērojamajos konfidencialitātes vai neizpaušanas līgumos, kas
noslēgti starp Pārdevēju un Pircēju.

15. Nepārvarama vara

15.1. Neatkarīgi no citiem šajā vienošanās ietvertajiem noteikumiem, neviena no pusēm nav atbildīga par
savu saistību neizpildi, kas izriet no jebkura līguma, ja šādas neizpildes cēlonis ir kāds notikums,
kuru puse nevar saprātīgi kontrolēt, tostarp, cita starpā, ugunsgrēka, embargo, jūras apledojuma,
plūdu vai citu dabas katastrofu, streika, lokauta vai cita darba strīda, izejvielu trūkuma, piegādes
kļūmju no Pārdevēja piegādātāju puses vai enerģijas piegādes traucējuma dēļ.
15.2. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramu varu, Rakstiski informē otru pusi par nepārvaramo varu un
paredzamo nepārvaramās varas ilgumu, un dara visu iespējamo, lai mazinātu nepārvaramās varas
nelabvēlīgo ietekmi, pārvarētu nepārvaramās varas sekas un atsāktu līguma saistību izpildi.
16. Piemērojamie tiesību akti un kompetentā tiesa

16.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par līgumu, kas noslēgts Latvijas Republikā un
16.2.

saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
Pircējs un Pārdevējs neatsaucami vienojas, ka jebkura prasība vai lieta, kas izriet no šī Līguma vai
saistībā ar šo Līgumu, ir ekskluzīvi pakļauta Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijai un ka visas lietas
saistībā ar jebkuru šādu prasību vai lietu ir jāiesniedz Latvijas Republikas tiesās.
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