PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMS Nr. _______________
Viļņā, 201_ g. ____________
Slēgtā akciju sabiedrība (UAB) “TD Baltic”, uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs 111596385, PVN
maksātāja numurs LT115963811, ar adresi Linkmenų g. 5, LT–09300 Viļņa, bankas konts Nr.
LV14HABA0551026736360, Swedbank, kuru pārstāv direktors
, kurš rīkojas
saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Pārdevējs), no vienas puses, un
_____________________________________, uzņēmuma reģistra reģistrācijas numurs________________,
PVN maksātāja numurs _______________, kura atrašanās vieta ir _______________________________,
bankas konts Nr. __________________________________, banka _______________________________,
pārstāvis __________________________, rīkojas saskaņā ar _________________________________
(turpmāk – Pircējs), no otras puses,
turpmāk abi kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, noslēdz šo Pirkšanas–pārdošanas līgumu
(turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs apņemas Līgumā noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtībā pārdot iepriekš savstarpēji
saskaņota sortimenta preces Pircējam, bet Pircējs apņemas nopirkt un saņemt pārdodamās preces, kā arī
samaksāt par tām iepriekš saskaņotu cenu.
2. Preces
2.1. Preces šajā līgumā ir visas preces, kuras Pārdevējs pārdod pasūtījuma apstiprināšanas dienā un
kuras ir iekļautas Pārdevēja cenu lapā. Pircējs var iepazīties ar attiecīgajā laikā aktuālo cenu lapu Pārdevēja
iestādē vai ar interneta starpniecību, ja Pircējam ir dotas tiesības pirkt preces, izmantojot “TD Online“
sistēmu, kā tas ir noteikts šā līguma 4.3. punktā.
2.2. Puses atzīst, ka atsevišķu preču ražotāji Pārdevējam ir noteikuši papildus ierobežojumus. Ja precēm
ir piemērojami jebkādi papildus ierobežojumi, Pircējs apņemas tās nepārdot un citādi nenodot trešo personu
īpašumā, kā arī nedot iespēju tās lietot bez Preču ražotāja vai pilnvarota pārstāvja piekrišanas. Puses
vienojas, ka līdz preču pasūtīšanai Pircēja pienākums ir noskaidrot, vai uz viņu interesējošām precēm tiek
attiecināti jebkādi papildu ierobežojumi. Ja Pircējs nav izpildījis minēto pienākumu, par visām ar to
saistītajām negatīvajām sekām atbild Pircējs, tostarp gadījumos, kad Pircējs uzzina par precēm
piemērojamiem ierobežojumiem jau pēc Preces pasūtīšanas.
2.3. Garantija precēm tiek noteikta saskaņā ar šā līguma 1. pielikumu.
3. Cena
3.1. Atbilstoši Līguma 2.1. punktā noteiktajam preču cenas ir norādītas Pārdevēja cenu lapā. Pārdevējam
ir tiesības jebkurā laikā līdz pasūtījuma apstiprināšanai, kā tas ir noteikts turpmāk Līgumā, pēc saviem
ieskatiem mainīt cenu lapā esošo preču sortimentu, preču cenas.
3.2. Puses vienojas un atzīst, ka neatkarīgi no šā līguma tekstā minētā pārdevējam ir tiesības atsaukt
apstiprinātu pasūtījumu, nosūtot par to paziņojumu Pircējam un, ja ir iespējams, lūgumu Pircējam veikt jaunu
Pircēja pasūtījumu. Šādā gadījumā Pircēja jaunais pasūtījums tiek uzskatīts par apstiprinātu tad, kad šo
jauno pasūtījumu apstiprina (akceptē) Pārdevējs, kā tas ir norādīts turpmāk 4.2. punktā
3.3. Neatkarīgi no tā, kā cenu lapā ir norādītas cenas, Pircējs veic preces apmaksu Pārdevējam EUR
valūtā.
3.4. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Pircējam atlaides, par to savstarpēji atsevišķi vienojoties.
3.5. Cenu lapā un apstiprinātajos pasūtījumos norādītā preču cena neietver Pircēja samaksu par
transportēšanu, kuru cenas ir norādītas Pārdevēja interneta mājas lapā. Ja nav noteikts citādi, Pārdevējs,
vienojoties ar pircēju, par atsevišķu samaksu nogādā Pircēja pasūtītās preces līdz Pircēja durvīm.
Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt interneta mājas lapā norādītos izcenojumus, par to informējot
pircēju, taču minētās izmaiņas izcenojumā attiecībā uz pasūtījumu nav spēkā, ja Pārdevējs apstiprina
pasūtījumu pirms izcenojuma izmaiņu veikšanas.
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4. Preču pasūtīšana
4.1. Pircējs pasūta preces, iesniedzot Pārdevējam rakstveida pieteikumu, kuru paraksta Pircēja
pilnvarota persona, vai nosūtot rakstveida pieteikumu pa faksu vai ar elektronisko sakaru līdzekļu
starpniecību (izmantojot “TD Online“ sistēmu, kā tas ir noteikts šā līguma 4.3. punktā, vai citu Pārdevēja
sagatavotu elektroniska pieteikuma formulāru, vai arī vienkārši pa elektronisko pastu), ja Puses nav
vienojušās citādi.
4.2. Pasūtījums tiek uzskatīts par Pārdevēja pieņemtu, un tas uzliek pienākumu Pircējam nopirkt
pasūtītās preces tad, kad Pārdevējs pa faksu (kā norādīts turpmāk šajā līgumā) vai ar elektronisko sakaru
līdzekļu starpniecību, kā norādīts 4.1. punktā (uz to pašu Pircēja adresi, no kuras tika atsūtīts pieteikums),
izsūta attiecīgā pasūtījuma rakstveida apstiprinājumu.
Ja Pārdevēja atsūtītais pasūtījuma apstiprinājums nesakrīt ar pircēja veikto pasūtījumu (izņemot mazas
neatbilstības vai nepārprotamas kļūdas, kas neietekmē pasūtījumu), tad tāds pasūtījuma apstiprinājums tiks
uzskatīts par Pārdevēja piedāvājumu Pircējam iesniegt jaunu Pircēja pasūtījumu. Šāds jauns Pircēja
pasūtījums tiks uzskatīts par Pārdevēja pieņemtu, kad tas tiks apstiprināts, kā tas ir noteikts šā punkta
pirmajā daļā.
4.3. Pārdevējam pieder privātīpašuma tiesības uz elektronisko pasūtījumu iesniegšanas/apstiprināšanas
informācijas apmaiņas sistēmu “TD Online“, kuras lietošanas kārtība ir izklāstīta šā līguma 2. pielikumā.
Pārdevējam piekrītot un Pircēja pilnvarotai personai ar parakstu un zīmogu apliecinot iepazīšanos ar
2. pielikumā noteikto “TD Online“ sistēmas izmantošanas kārtību un pienākumu to ievērot, Pircējam tiek ļauts
šā līguma ietvaros izmantot “TD Online“ sistēmu.
4.4. Pircējs un Pārdevējs vienojas un apstiprina, ka iepriekš minētajā 4.1., 4.2. un 4.3. punktā sakaru
līdzekļu izmantošana (tostarp elektroniskie sakaru līdzekļi), nosūtot/saņemot pasūtījumus/pasūtījumu
apstiprinājumus, būs juridiski pietiekama un tiks uzskatīta par Pušu apstiprinātiem pierādījumiem, uz kuru
pamata tiktu balstīti šajā līgumā noteiktie Pušu pienākumi un Pusēm piešķirtās tiesības saistībā ar
pasūtījumu apriti.
4.5. Pircējs var atteikties no pasūtījuma, par to iesniedzot Pārdevējam attiecīgu iesniegumu, pirms no
Pārdevēja ir saņemts pasūtījuma apstiprinājums. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs var atteikties no
pasūtījuma tikai pēc Pārdevēja piekrišanas saņemšanas.
5. Preču piegāde un pieņemšana
5.1. Pamatojoties uz šā līguma 3.5. punkta prasībām, Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam jaunas, no
jebkādiem ierobežojumiem brīvas, kvalitatīvas preces, kas atbilst izgatavotāja specifikācijai, standartiem, kā
arī dokumentācijā (kas kopā ar preci tiek pārdota Pircējam) noteiktiem atbilstošiem tehniskiem
raksturojumiem.
5.2. Pamatojoties uz šā līguma 3.5. punkta prasībām, Pārdevējs piegādā preci Pircējam uz adresi:
___________________________, ja Puses nav vienojušās par preču citādu piegādes kārtību. Pārdevējam ir
tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt interneta mājas lapā norādītos izcenojumus par
transportēšanu un pirkšanas–pārdošanas formalitāšu kārtošanu, par to informējot pircēju. Veiktās izmaiņas
attiecas tikai uz tām precēm, kas ir pasūtītas pēc paziņojuma saņemšanas.
5.3. Pārdevējs apņemas piegādāt preces pircējam ne vēlāk kā trīs dienu laikā no pasūtījuma
apstiprinājumā norādīta piegādes datuma, ja Pušu starpā nav citas vienošanās.
5.4. Pārdevēja un Pircēja pilnvarotie pārstāvji jau iepriekš saskaņo konkrētu preču piegādes laiku.
Pircējam ir jābūt gatavam noteiktajā laikā saņemt preces un palīdzēt Pārdevēja pārstāvim tās izkraut.
Pircējam piegādātās preces ir jāsaņem bez aizkavēšanās. Ja Pircējs preces nepieņem, kā tas ir noteikts šā
līguma 5.5. punktā, Pārdevējs var šīs pašas preces pārdot citiem pircējiem, bet Pārdevēja pienākumu
termiņš, kas minēts Līguma 5.3. punktā, tiek skaitīts no sākuma. Turklāt atjaunojas Pircēja pienākums
saskaņā ar šā līguma 7.2. punktu.
5.5. Preču pieņemšanu–nodošanu apstiprina ar pavaddokumentu un/vai ar faktūrrēķinu, kurus paraksta
abu Pušu pārstāvji.
5.6. Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis un Pircēja pilnvarotais pārstāvis piegādātās preces pārbauda
atbilstoši pavaddokumentā un/vai faktūrrēķinā norādītajam sortimentam (Pircēja pienākums ir pieņemt
preces, kas ir piegādātas atbilstoši norādītajam sortimentam). Pieņemot preces, Pircēja pilnvarotam
pārstāvim ir pienākums tās pārbaudīt un pārliecināties, ka nav bojāts preču ārējais iepakojums un precēm
nav ārēju atklātu defektu (ja šādus defektus var konstatēt, nesabojājot preču iepakojumu). Ja minēto
bojājumu nav, Pircēja pilnvarotais pārstāvis pieņem preces, kā tas ir noteikts Līguma 5.5. punktā.
Ja ir bojāts preču ārējais iepakojums, Pārdevēja pārstāvis kopā ar Pircēja pārstāvi preces izpako,
apskata un novērtē. Ja precei nav ārēju defektu, tad Pircējs to pieņem, kā tas ir noteikts Līguma 5.5. punktā,
kopā tiek parakstīts akts, kurā tiek atzīmēts minētais defekts un tiek īsi raksturots ārējā iepakojuma
bojājums. Preces ar ārēju preču defektu Pircējs var nepieņemt un atdot atpakaļ Pārdevēja pārstāvim vai arī,
saskaņojot ar Pircēju (atbildīgiem Pircēja pārstāvjiem centrālajā pārvaldē), var pieņemt, nemainot preču
pirkšanas–pārdošanas cenu, sagatavojot par to attiecīgu aktu. Pircēja vēlāk izteiktās pretenzijas par preču
skaitu, ārējā iepakojuma bojājumiem vai preču ārējiem bojājumiem Pārdevējam nav saistošas.
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5.7. Preces īpašumtiesības pāriet Pircējam tikai pēc pilnīgas norēķināšanās par precēm ar Pārdevēju
atbilstoši šā līguma 6. daļai (preces apmaksa u.t.t.).
5.8. Risku par preču nejaušiem bojājumiem vai zudumiem, kā arī preču vērtības samazinājumiem,
pārņem Pircējs no preču saņemšanas brīža.
5.9. Līdz Preču īpašumtiesību pāriešanai Pircējam Pircēja pienākums ir saudzēt un uzglabāt preces
atbilstoši izgatavotāja rekomendācijām.
6. Samaksas kārtība
6.1. Atbilstoši šim līgumam apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto banku.
Puses var vienoties arī par citu apmaksas veidu.
6.2. Pircēja pienākums ir iepriekš (līdz pasūtījuma apstiprinājumā norādītajam preces piegādes
datumam) samaksāt par precēm un norēķināties saskaņā ar šā līguma 3.5. punkta prasībām, ja Puses nav
vienojušās citādi. Pārdevējs var atteikties nodot preces Pircējam, kā tas ir noteikts šā līguma 5. daļā, ja
Pircējs līdz noteiktajam preču nodošanas laikam neiesniedz Pārdevējam pierādījumus par preču apmaksu.
6.3. Gadījumā, ja Pircējs un Pārdevējs ir rakstveidā vienojušies par darījuma kreditēšanu, tad Pircējam ir
pienākums samaksāt par precēm un norēķināties atbilstoši šā līguma 3.5. punkta prasībām par termiņu, kas
noteikts darījuma kreditēšanas līgumā, nosakot termiņu no preču piegādes un rēķina izsniegšanas dienas, ja
Puses nav vienojušas citādi.
6.4. Pircējs ir norēķinājies tad, kad summa par attiecīgo darījumu ir ieskaitīta šajā līgumā norādītajā
bankas kontā.
6.5. Pārdevējs Pircējam jebkurā laikā rakstveidā var noteikt darījuma kredīta limitu, kā arī vienpusēji to
mainīt vai atcelt. Nosakot šādu limitu, Pārdevējs un/vai Pircēja izvēlēta šādu darījumu kredītu
apdrošināšanas iestāde ir tiesīga izmantot informāciju par Pircēju, kuru sniedz trešās personas un pats
Pircējs, bet Pircēja pienākums ir sniegt Pārdevējam viņa prasīto informāciju vai citu Pircējam zināmo
informāciju, kas palīdz novērtēt Pircēja finansiālo stāvokli un viņa iespēju pienācīgi pildīt Līgumu.
6.6. Ja ir pārsniegts Pircējam piešķirtais darījuma kredīta limits vai ir beidzies maksājuma termiņš, tad
Pārdevējam ir tiesības apturēt pasūtīto preču izsniegšanu Pircējam, bet no jebkuras Pircēja apmaksātās
summas tiek automātiski atskaitīti līdzekļi iepriekšējo Pircēja parādsaistību dzēšanai neatkarīgi no tā, cik liela
maksājuma summa ir norādīta Pircēja maksājuma dokumentos.
6.7. Puses vienojas, ka, norādot šajā punktā e-pasta adresi/-es Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs turpmāk
rēķinus noformēs elektroniskā formātā un šādi izrakstīti rēķini ir derīgi bez paraksta atbilstoši likuma „Par
grāmatvedību” 7.1 panta prasībām. Pārdevējs rēķinu nosūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi
____________________________________________. Ja Pircējs šajā punktā norāda e-pasta adresi, tad
Pircējs ar šo piekrīt, ka pēc Līguma spēkā stāšanās rēķins papīra formātā netiek sagatavots un nosūtīts. Epasta adreses maiņas gadījumā Pircējam ir pienākums rakstveidā informēt par to Pārdevēju.
7. Atbildība
7.1. Ja Pircējs nav veicis (ieskaitot avansu) preču apmaksu noteiktajā termiņā, kas ir noteikts šā līguma
6.2. un 6.3. punktā, tad par līguma neizpildi viņš maksā Pārdevējam sodu – 18 (astoņpadsmit) procentus
gadā no neapmaksātās summas (tiek uzskatīts, ka gadā ir 360 dienas) par katru apmaksas termiņa
pārsniegto dienu.
7.2. Ja Pircējs bez attaisnojoša iemesla atsakās pieņemt pasūtītās preces, tad Pārdevējam ir tiesības
pieprasīt no Pircēja samaksāt sodu, kas ir 30 (trīsdesmit) procenti no nepieņemto preču vērtības.
7.3. Pircējs kompensē Pārdevējam visus izdevumus, kas saistīti ar Pircēja parādsaistībām, tostarp
tiesvedības un darījumu kredītu apdrošināšanas izdevumus.
8. Nepārvarama vara (force majeure)
8.1. Puses neatbild par šā līguma saistību neizpildi vai daļēju neizpildi, ja tam par pamatu bija
nepārvaramas varas apstākļi. Nepārvaramas varas apstākļi ir saprotami tā, kā tas ir noteikts Lietuvas
Republikas normatīvajos aktos. Turklāt, ņemot vērā to, ka pasūtījumus var veikt un apstiprināt ar
elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību, kuru darbības nodrošināšana ir īpaši sarežģīta, Puses vienojas un
piekrīt par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatīt arī individuālās elektroniskās pasūtījumu sistēmas “TD
Online“ darbības traucējumus.
8.2. Līguma slēdzējai Pusei, kura nepārvaramas varas apstākļu dēļ nevar pildīt savas saistības atbilstoši
šim līgumam, ir pienākums, pēc iespējas drīzāk rakstveidā ziņot par to otrai Pusei.
8.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Puses turpina savu saistību izpildi atbilstoši Līgumam.
Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgāk nekā sešus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji
pārtraukt Līguma saistības, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei.
9. Ziņojumi
9.1. Visiem ziņojumiem, pieprasījumiem, lūgumiem un citai Pušu savstarpējai korespondencei saskaņā
ar šo līgumu (izņemot preču pasūtījumu, izsniegšanas, kā arī pasūtījuma apstiprināšanu, kā tas ir minēts
iepriekš šajā līgumā) ir jābūt rakstveidā un tie ir jānosūta reģistrētos pasta vai telefaksa sūtījumos, tiem ir
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jābūt adresētiem uz attiecīgo pušu turpmāk norādītajām adresēm vai uz citām adresēm, kuras Puses
iesniedz viena otrai:
Pārdevējam:
Pircējam:
UAB “TD BALTIC“
____________________________________________
Tālr.: +370 5 2780610
Tālr.________________________________________
Fakss: +370 5 2780611
Fakss. _____________________________________
E-pasts: info@tdbaltic.lt
E-pasts:
10. Citi nosacījumi
10.1.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža, un tā darbības laiks ir viens gads. Pēc tam tas
automātiski tiek pagarināts vēl uz vienu gadu (pagarinājumu skaits nav ierobežots), ja neviena no Pusēm ne
mazāk kā 15 dienas pirms Līguma termiņa beigām rakstveidā nepaziņo par nodomu pārtraukt šā līguma
darbību pēc Līguma darbības gada beigām.
10.2.Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji pārtraukt šo līgumu, ja otra Puse nepilda Līguma saistības vai tās
būtiski pārkāpj, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei 10 (desmit) dienas iepriekš, ar noteikumu, ka šo 10
dienu laikā vainīgā Puse nenovērš Līguma pārkāpumu. Turklāt Pārdevējam paliek tiesības vienpusēji
pārtraukt šo līgumu, brīdinot par to Pircēju 2 (divus) mēnešus iepriekš.
10.3.Nevienai no Pusēm nav tiesību bez otras Puses rakstveida atļaujas piešķirt šajā līgumā noteiktās
tiesības un pienākumus jebkādai trešai pusei.
10.4.Pildot šo līgumu, Puses ievēro labas gribas principu. Gadījumā, ja rodas nesaskaņas Pušu starpā,
Puses vienojas pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos, jautājumi tiek risināti
Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.5.Šim līgumam tiek piemērota Lietuvas Republikas tiesvedība.
10.6.Ja jebkāds no šā līguma punktiem pilnīgi vai daļēji zaudē spēku, tad šie punkti neietekmē pārējo
līguma juridisko spēku. Tādā gadījumā Pusēm ir jāvienojas par spēku zaudējušo punktu aizvietošanu ar
citiem, kuri pēc satura (ekonomiski un juridiski) būtu pēc iespējas tuvāki Līguma spēku zaudējušajiem
punktiem.
10.7.Visa informācija, kuru Puses saņem, pildot šo līgumu, Puses apņemas noteikt kā konfidenciālu un
neatklāt to nekādām trešām pusēm, izņemot Līgumā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos/kārtībā.
10.8.Līgums ir sagatavots divos oriģināleksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai Līguma pusei.
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Paraksts _________________________________
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Pārstāvis:____________________________________

Amats: Direktors
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Uzņēmuma nosaukums: “TD BALTIC”, UAB

Uzņēmuma nosaukums: ______________________
___________________________________________

Z.V.

Z.V.
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1. PIELIKUMS PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMAM Nr. ___________
starp UAB “TD BALTIC” un _________________________
Viļņa, 2014 g. _____________
GARANTIJA
1.Precēm, ko Pārdevējs pārdod Pircējam, ir spēkā attiecīgo preču izgatavotāju piešķirtais preču garantijas
termiņš un garantijas apstākļi, kas ir noteikti konkrētās preces tehniskajā dokumentācijā. Garantijas laiks
sākas no brīža, kad prece tiek pārdota Pircējam.
2.Puses vienojas un atzīst, ka Pārdevējs pats neveic Garantijas remontu. Pārdevējs ir tikai starpnieks, kas
nodrošina preču ražotāja garantiju, tas ir, norāda attiecīgā izgatavotāja tehniskos centrus Latvijā, kuros
Pircējam ir jāvēršas preču garantijas apkalpošanas jautājumos.
3.Ja Latvijā nav attiecīgā izgatavotāja tehnisko centru, Pircējs par saviem līdzekļiem nogādā preci uz
konkrētu vietu Lietuvā, no kurienes tās tiek sūtītas garantijas remontam uz ārvalstīm.
4.Preces, kuras nav iespējams salabot un kurām ir jābūt apmainītām, Pircējam ir jānodod Pārdevējam
oriģinālā komplektācijā, izņemot gadījumus, ja to nepieprasa attiecīgās preces izgatavotāja preces garantijas
nosacījumi.
5.Pircējam kopā ar garantijas remontam vai garantijas nomaiņai paredzētajām precēm ir pienākums iesniegt
Pārdevējam attiecīgā pirkuma rēķina kopiju un aizpildītu Pārdevēja izsniegto preču atpakaļ atdošanas
veidlapu.
6.Ja tiek konstatēts, ka preces, kas nosūtītas uz ārvalstīm garantijas remontam, atbilst izgatavotāja
specifikācijai, standartiem un tehniskajiem nosacījumiem, kas ir norādīti tehniskajā dokumentācijā, un tās ir
pilnībā nebojātas, vai preces bija bojātas, veicot patvaļīgu remontu, vai arī preces komplektācija ir mainīta,
u.t.t.), kā rezultātā garantijas remonts netiek veikts, preču transportēšanas un ar to saistītos izdevumus
Pārdevējam sedz Pircējs.
7.Izgatavotāja noteiktā garantija nav spēkā, ja tiek noskaidrots, ka defekti precei ir radušies preces
nepareizas lietošanas dēļ, t. i., nav tikuši ievēroti izgatavotāja noteiktie lietošanas, uzglabāšanas un citi
noteikumi.
Pārdevēja vārdā:
Rūta Dabašinskaitė-Vitkė, UAB “TD Baltic“
direktors
________________________________________
(paraksts)

Iepazinos un piekrītu
Pircēja vārdā:
_________________________________________
(paraksts)
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2. PIELIKUMS PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMAM Nr. ___________
starp UAB “TD BALTIC” un _________________________
Viļņa, 2014 g. _____________
“TD ONLINE” LĪGUMS PAR PASŪTĪJUMU VEIKŠANU INTERNETĀ
Šis “TD Online” līgums par pasūtījumu veikšanu tiešsaistē internetā (turpmāk – “TD Online” līgums)
ir parakstītā Pirkšanas–pārdošanas līguma Nr. _____ sastāvdaļa un tiek piemērots visām Pirkšanas–
pārdošanas līguma prasībām, izņemot gadījumos, ja ir skaidri norādīts citādi. “TD Online” līgumā
lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Pirkšanas–pārdošanas līgumā Nr.______, izņemot
gadījumus, ja ir skaidri norādīts citādi. Lūdzam izprintēt divus šādus “TD Online” līgumu
eksemplārus. Aizpildiet abu eksemplāru apakšējo daļu. Abi “TD Online” līguma eksemplāri ir
jāparaksta Pircēja pilnvarotai personai un parakstiem ir jābūt apstiprinātiem ar Pircēja iestādes
zīmogu. Aizpildītos “TD Online” līguma eksemplārus nosūtiet uz adresi: “TD Online”, UAB “TD
BALTIC”, Linkmenų g. 5, Vilnius, LT-09300.
Izskatījuši Jūsu lūgumu, informējam Jūs par iespēju izmantot “TD Online” sistēmas pakalpojumus tiešsaistes
pasūtījumu veikšanai internetā. Pirms šā “TD Online” līguma parakstīšanas izlasiet visas tajā norādītās
prasības. Parakstot šo “TD Online” līgumu, Jūsu organizācija (Pircējs) piekrīt noteiktajām prasībām un
kārtībai, kas, iespējams, laika gaitā var mainīties, kā tas ir minēts turpmāk “TD Online” līgumā. “TD Online”
līgums stājas spēkā ar dienu, kas būs norādīta Pircējam adresētajā “TD Online” līguma eksemplārā, kuru
būs parakstījis Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis, un būs spēka līdz tā pārtraukšanai saistībā ar turpmāk
minētajiem apstākļiem. “TD Online” sistēmu pasūtījumu veikšanai internetā ir atļauts izmantot, tikai
pamatojoties uz spēkā esošu “TD Online” līgumu.
PREAMBULA
(A) Pārdevējs grib sniegt iespēju Pircējam izmantot “TD Online” sistēmu, kas Pircēju iepazīstinās ar
Pārdevēja pārstāvēto ražotāju sarakstu, viņa pārdodamo produkciju un ļaus Pircējam, ievadot paroli,
redzēt Pārdevēja pārdodamās produkcijas klāstu noliktavā, kā arī veikt produkcijas pasūtīšanu
Pārdevējam, izmantojot interneta mājas lapu.
(B) Saskaņā ar šīm “TD Online” līgumā noteiktajām prasībām un kārtību Pārdevējs un Pircējs vēlas un
vienojas par preču pārdošanu–pirkšanu, izmantojot “TD Online” sistēmu (Pārdevēja mājas lapā).
TERMINU SKAIDROJUMS
““TD Online” sistēma” ir preambulas (A) daļā minētā interneta tiešsaistes pasūtījumu veikšanas sistēma,
kuras īpašumtiesības pieder Pārdevējam.
“Produkcija” ir Pārdevēja interneta mājas lapā ievietota un Pārdevēja pārdodamā produkcija, kuru Pircējs var
iegādāties, izmantojot “TD Online” sistēmu.
“Lietotāji” ir Pircēja algotas un administratora izraudzītas personas (Pircēja darbinieki vai pilnvaroti pārstāvji),
kuriem ir tiesības izmantot “TD Online” sistēmu.
1. “TD Online” līguma objekts
1.1. Pārdevējs pilnvaro pārdot, bet Pircējs pilnvaro nopirkt tādu produkcijas daudzumu, kādu Pircējs,
pamatojoties uz Pirkšanas–pārdošanas līguma un šā “TD Online“ līguma noteiktām saistībām un kārtību,
pasūtīs, izmantojot “TD Online“ sistēmu.
2. Administrators
2.1. Pircējs izraugās administratoru, kura uzvārds ir ierakstīts šā “TD Online“ līguma beigās.
2.2. Administratora pienākums ir uzturēt sakarus ar Pārdevēju un Pircēja vārdā izmantot “TD Online“
sistēmu.
2.3. Pircējs par administratoru var izraudzīties citu personu, par ko nekavējoties rakstveidā ir jāpaziņo
Pārdevējam. Tādā gadījumā Pārdevējs Pircējam var izsniegt jaunu paroli.
2.4. Vēlēdamies, lai Puses varētu izmantot “TD Online“ sistēmu, Pircējs uzrauga, lai administrators veiktu
šādas darbības:
2.4.1.noteiktu Lietotājus un administrētu viņu darbību;
2.4.2.katram jaunam Lietotājam izsniegtu paroli;
2.4.3.izslēgtu Lietotājus;
2.4.4.noteiktu, vai attiecīgās adreses, uz kurām ir jānogādā “TD Online“ sistēmā pasūtītā produkcija,
ir īstās.
2.5. Puses piekrīt, ka administratoram ir tiesības veikt izmaiņas 2.4. punktā minētajos datos.
2.6. Pircējs uzņemas visu atbildību par administratora darbību, veicot izmaiņas 2.4. punktā minētajos
datos, bet Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par izmaiņām, kuras administrators veicis, izmantojot
viņam piešķirtās pilnvaras.
Pārdevēja paraksts _____________________

Pircēja paraksts _____________________
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3. Parole
3.1. Pēc abu Pušu šā “TD Online“ līguma parakstīšanas Pārdevējs piešķirs administratoram personīgo
paroli (turpmāk tekstā – parole).
3.2. Parolei ir trīs funkcijas:
3.2.1.ļauj izmantot “TD Online“ sistēmu;
3.2.2.identificē Pircēju;
3.2.3.apstiprina, ka Pircējs piekrīt viņa vārdā veiktajiem pasūtījumiem un apņemas tos īstenot.
3.3. Puses apņemas nodrošināt paroles konfidencialitāti. Tās savstarpēji vienojas par iespējamiem
līdzekļiem paroles konfidencialitātes nodrošināšanai.
3.4. Atsevišķam Lietotājam pārstājot (atņemot tiesības) lietot “TD Online“ sistēmu, kā noteikts
2.4. punktā, administrators nekavējoties nomaina viņa paroli.
4. Izmaiņas “TD Online” sistēmā, tās apturēšana uz noteiktu laiku, darbības pārtraukumi un
izmantošanas ierobežojumi
4.1. Puses piekrīt, ka Pārdevējam, iepriekš nebrīdinot Pircēju, ir tiesības:
4.1.1.vienpersoniski mainīt (pārtaisīt, modificēt u.t.t.) “TD Online“ sistēmu, tostarp veikt Pircējam
izsniegto paroļu nomaiņu;
4.1.2.apturēt uz laiku pieeju “TD Online“ sistēmai (tās izmantošanai) saistībā ar remontu,
atjaunošanu vai citiem iemesliem;
4.1.3.pārtraukt “TD Online“ sistēmas darbību;
4.1.4.ierobežot Pircēja tiesības izmantot “TD Online“ sistēmu.
5. Pasūtījumi
5.1. Pircējs var pasūtīt produkciju, izmantojot “TD Online“ sistēmu, pamatojoties uz Pirkšanas–
pārdošanas un “TD Online“ līgumu saistībām. Ņemot vērā “TD Online“ sistēmas tehnisko sarežģītību un
vēloties novērst jebkādus pārpratumus, Puses piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja
“TD Online“ sistēmā ievietotos pasūtījumus vai ir tiesības palūgt Pircējam pasūtījumus atkārtoti apstiprināt,
izmantojot citus pirkšanas–pārdošanas veidus. Ja Pircējs neveic minētās darbības, tas neatbrīvo Pārdevēju
no pasūtījuma izpildes.
5.2. Pārdevēja skatījumā pasūtījums kļūst obligāts tikai tad, kad “TD Online“ sistēmas apstiprinājuma
lauciņā tiek apstiprināts, ka Pārdevējs pasūtījumu ir pieņēmis.
5.3. Pēc tam, kad Pārdevējs apstiprina pasūtījuma pieņemšanu, un pasūtījums ir kļuvis obligāts abām
Pusēm, tas tiek īstenots, pamatojoties tikai uz pārdošanas apstākļiem un kārtību, kāda norādīta Pirkšanas–
pārdošanas līgumā.
5.4. Gadījumā, ja rodas nesaderība starp “TD Online“ līgumu un Pirkšanas–pārdošanas līguma
prasībām, tad ir piemērojamas šā “TD Online“ līguma prasības.
6. Cena un apmaksa
6.1. Produkcijas cena un apmaksas kārtība ir atrunāta Pirkšanas–pārdošanas līgumā.
7. Intelektuālais īpašums
7.1. Visas preču zīmes, autortiesības un jebkāds cits intelektuālais īpašums, kas izmantots produkcijas
ražošanā vai ir ar to saistīts, ir Pārdevēja īpašums, vai arī Pārdevējam ir trešās puses izsniegta licence, kas
dod tiesības to izmantot, un šis “TD Online“ līgums nedod Pircējam īpašuma tiesības uz minēto intelektuālo
īpašumu.
8. Konfidencialitāte
8.1. Visa informācija, ko Pārdevējs nodod Pircējam un kurai nav sabiedrisks raksturs, ir stingri
konfidenciāla, un Pircējs apņemas to atbilstoši sargāt un uzglabāt, kā arī izmantot visus drošības līdzekļus,
lai neizpaustu Pārdevēja konfidenciālās informācijas noslēpumu.
8.2. Konfidenciālo informāciju var sniegt tikai tiem Pircēja darbiniekiem, kuriem tā ir nepieciešama Pircēja
saistību īstenošanai atbilstoši šim “TD Online“ līgumam.
8.3. Visa konfidenciālā informācija, kuru Pārdevējs sniedz Pircējam, tiek uzskatīta par Pārdevēja
īpašumu, un Pircējs, pamatojoties uz Pārdevēja pieprasījumu, apņemas šo informāciju nodot atpakaļ ne
vēlāk kā nākamajā dienā vai – “TD Online“ līguma darbības pārtraukšanas gadījumā – līdz tā beigām.
9. Līguma darbība un pārtraukšana
9.1. Šis “TD Online“ līgums stājas spēkā turpmāk norādītajā dienā un darbojas kopā ar Pirkšanas–
pārdošanas līgumu.
9.2. “TD Online“ līgumu var pārtraukt saskaņā ar Pirkšanas–pārdošanas līgumā noteikto kārtību.
9.3. Neatkarīgi no tā, kas iepriekš noteikts 9.2. punktā, ja ir radušies apstākļi, kas minēti “TD Online“
līguma 4.1.3. un 4.1.4. punktā, Pārdevējs var šo “TD Online“ līgumu vienpusēji pārtraukt, rakstveidā brīdinot
par to Pircēju.
Pārdevēja paraksts _____________________

Pircēja paraksts _____________________
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9.4. Ja tiek pārtraukts “TD Online“ līgums, tad 8. punktā apstiprinātās konfidencialitātes prasības Pusēm
paliek spēkā.
10. Atbildība
10.1.
Neierobežojot to, kas ir rakstīts Pirkšanas–pārdošanas līgumā, Pircējs apņemas pilnībā
atlīdzināt Pārdevējam jebkurus zaudējumus un izdevumus (tostarp tiesas izdevumus un advokātu apmaksu),
kas Pārdevējam radušies saistībā ar to, ka Pircējs ir pārkāpis vai daļēji nav izpildījis kādu no “TD Online“
līguma saistībām (tostarp arī konfidencialitātes nodrošināšanu).
10.2.
Pārdevējs neatbild par “TD Online“ sistēmas traucējumiem, kas ir radušies interneta
pakalpojuma sniedzēju vainas dēļ, vai izmantojamās tehnikas un/vai programmas bojājumiem.
11. Nobeiguma noteikumi
11.1.
“TD Online“ līgums tiek noslēgts tieši ar Pircēju, kuram nav tiesību šo “TD Online“ līgumu
(pilnībā vai daļu no tā) nodot kādai trešai personai, ja pirms tam nav saņemta Pārdevēja nepārprotama
rakstveida piekrišana.
11.2.
Līgums ir sagatavots divos oriģināleksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai Līguma
pusei.
PĀRDEVĒJS

PIRCĒJS

Paraksts _________________________________

Paraksts ____________________________________

Pārstāvis: Rūta Dabašinskaitė-Vitkė

Pārstāvis:____________________________________

Amats: direktors

Amats:___________________________________

Uzņēmuma nosaukums: “TD BALTIC”, UAB

Uzņēmuma nosaukums: ______________________
___________________________________________

Z.V.

Z.V.
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“TD BALTIC” ELEKTRONISKĀS KOMERCIJAS LIETOTĀJA LĪGUMS UN LICENCE

Iepriekš izklāstītā līguma tekstu izlasīju un piekrītu tā
nosacījumiem:
“TD BALTIC” Partneru reģistrācijas Nr.
………………………………………(piešķir TDB)

Pēc šā līguma aizpildīšanas nosūtiet to uz adresi:
“TD Online“
UAB “TD BALTIC“ Linkmenų
g. 5, Vilnius,
LT-09300

Šo kreisās puses sadaļu aizpilda pircējs:
Iestādes nosaukums ………………………………..
Iestādes kods/reģistra Nr.
………………………………………..
Pilnvarotās personas vārds
un uzvārds ……………………………………………
Paraksts ………………………………………………

“TD BALTIC” vārdā,

Direktora vārds un uzvārds (ja parakstījies nav
direktors)
………………………………………………………..

.………………………………..
Rūta Dabašinskaitė-Vitkė
Direktors

Pilnvarotās personas amats …………………………
“TD Online” administratora vārds un uzvārds

Šo sadaļu uz leju aizpilda pircējs:

………………………………………………………….
Elektroniskā pasta adrese…………………………..
Adrese ……………………………………………….

Jūsu drošībai (aizpilda administrators)
Pirms uzsākam ar Jums sarunu pa tālruni par “TD Online“
informāciju, lūdzam Jūs pateikt šādu paroli:

Pilsēta ……………………………………………….
Pasta indekss ……………………………………

Mātes pirmslaulību uzvārds vai Jūsu dzimšanas datums
…………………………………

Tālrunis …………………………………………
Fakss ………………………………………………

“TD Online” sazinieties pa tālruni +370 2 780610 vai rakstiet uz elektroniskā pasta adresi: lithuania@tdbaltic.lt

