Interneta portāla dizainabanka.lv® noteikumi/Pirkuma līgums
Mēs vēlamies nodrošināt Jūsu un mūsu tiesību aizsardzību, tādēļ lūdzam rūpīgi
iepazīties ar interneta portāla dizainabanka.lv lietošanas noteikumiem (turpmāk –
Noteikumi).

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis dokuments ir pirkuma līgums (turpmāk tekstā – Līgums) starp
SIA «Hromets poligrāfija», reģ. Nr. LV40003925767, juridiskā adrese:
Pērnavas iela 42-25, Rīga, LV-1009, Latvija, (turpmāk tekstā – Pārdevējs)
un pircēju (turpmāk – Pircējs), kas nosaka abu pušu kopējās tiesības,
pienākumus un atbildību, pasūtot un iegādājoties preces (turpmāk
tekstā – Preces) interneta portālā dizainabanka.lv (turpmāk tekstā –
Veikals).
1.2. Pirms pasūtījuma veikšanas Pircējs iepazīstas ar šiem noteikumiem.
Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces Veikalā, ja nav iepazinies ar
Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs pasūta Preces, ir uzskatāms,
ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
1.3. Pārdevējs Pircējam pārdod tikai un vienīgi fiziskās Preces. Nopirkto
Preču dizains un jebkurš grafiskais elements vai fotogrāfija Pircējam tiek
licencēti. Tamdēļ Veikalā atrodamie dizaina autordarbi, grafiskie dizaini
un skices, fotogrāfijas un citi ar autortiesībām aizsargātie darbi paliek
Veikala un to autoru īpašumā. Pircējam bez Pārdevēja rakstiskās
atļaujas nav tiesību:
1.3.1. Preces kopēt vai savādāk pavairot;
1.3.2. izmantot jebkādu Preču dizaina elementu citu reklāmas
materiālu izgatavošanai.
1.4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt
Noteikumus, ievērojot LR spēkā esošo tiesību aktu prasības.

2. Personas datu aizsardzība
2.1. Visa informācija, kas saistīta ar personas datiem un tiek reģistrēta
Veikalā (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs,
elektroniskā pasta adrese u.c.) tiek ievākta ar nolūku, lai:
2.1.1. apstrādātu Preču un pasūtījumu pircēja pasūtījumu datus;
2.1.2. risinātu ar Preču uzrādīšanu vai piegādi saistītās problēmas;
2.1.3. pildītu citas līgumsaistības.
2.2. Veikala slēgšanas gadījumā visi dati tiek neatgriezeniski iznīcināti.
2.3. Veicot pasūtījumu Pircējs piekrīt Veikala jaunumu, akciju piedāvājumu
un citas informācijas saņemšanai uz Pircēja norādīto e-pastu. Pircējam ir
tiesības atteikties no e-pastu saņemšanas, paziņojot par to ar kāda no
norādīto Pārdevēja kontaktu starpniecību.

3. Līguma noslēgšanas brīdis
3.1. Līdz ar Pircēja veikto Preču pasūtījuma brīdi Līgums kļūst par Pircēja un
Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem
obligāts un saistošs juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par
noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veic Preces pasūtījumu Veikalā,
Noteikumos paredzētajā kārtībā un rēķinā norādītajā termiņā samaksā
par pasūtītajām Precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu,
ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un maksājums ir saņemts.

4. Pircēja tiesības
4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties Veikalā Preces, ievērojot kārtību, kādu
nosaka šie Noteikumi un Veikals.

5. Pircēja saistības
5.1. Pircējam par Precēm ir jāsamaksā un Preces jāpieņem šajos Noteikumos
noteiktajā kārtībā.
5.2. Pircējam jānodrošina pieslēguma datu konfidencialitāte, tos nedrīkst
atklāt citām personām, kā arī jānodrošina, ka neviena trešā persona
neizmantos viņa pieslēguma datus pakalpojumu saņemšanai un (vai)
pasūtījumam un Preču iegādei no Pārdevēja. Pircējs ir atbildīgs par
visām trešo personu darbībām, ja tās veiktas, izmantojot Pircēja
pieslēguma datus. Visi pienākumi un atbildība, kas radusies saistībā ar
trešo personu rīcību, izmantojot Pircēja pieslēguma datus, gulstas uz
Pircēju. Gadījumā, ja Pircējs ir nozaudējis pieslēguma datus, viņam
jāpaziņo par to Pārdevējam, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādīto
sakaru līdzekļu starpniecību.
5.3. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie jāatjaunina. Pircējs ir atbildīgs par
šādu izmaiņu savlaicīgu veikšanu.
5.4. Pircēja pienākums pasūtījuma formā norādīt pilnīgu, detalizētu un
patiesu informāciju par sevi. Ja Pircējs norāda neprecīzus vai nepatiesus
datus, Pārdevējam ir tiesības anulēt reģistrāciju, Pasūtījumu un datus
dzēst, kā arī ierobežot Pircēja iespējas lietot Veikalu.
5.5. Ja Pircējs vēlas, lai Preces tiktu piegādātas uz Pircējam ērtu adresi, tas
apņemas veikt papildu samaksu par piegādi saskaņā ar Veikala cenrādi.
5.6. Pircējs piekrīt, ka uz visām Precēm tiek izvietots Pārdevēja noteiktā
vietā un noformējumā reklāmas uzraksts: „dizains un druka:
dizainabanka.lv”. Ja Pircējs vēlas, lai uz Precēm minētais reklāmas
uzraksts netiktu izvietots, tad Pircējs veic papildu samaksu saskaņā ar
Veikala cenrādi.
5.7. Pircējs apņemas saņemt Preces personīgi, vai arī pilnvarot (atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai) citu personu, kura saņems
Preces. Trešajām personām Preces netiek izsniegtas.
5.8. Pircējs, izmantojot Veikalu, apņemas ievērot un nepārkāpt
vispārpieņemtās uzvedības un morāles normas, nepārkāpt citu personu
tiesības un tiesiskās intereses, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas
normatīvos aktus.

6. Pārdevēja tiesības
6.1. Ja Pircējs cenšas traucēt Veikala darbību un stabilitāti vai pārkāpj savas
saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma
ierobežot vai apturēt Pircēja iespēju lietot Veikalu.
6.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā, nepaziņojot par to Pircējam,
pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, mainīt Veikalu vai tā atsevišķas daļas
pilnībā, vai jebkuru tā saturu. Pircējs apzinās un piekrīt tam, ka
Pārdevējs neatbild par sekām kas Pircējam, radušās saistībā ar šādām
darbībām.
6.3. Pārdevējam ir tiesības pārtraukt interneta Veikala darbību uz laiku vai
pilnībā, iepriekš nepaziņojot par to Pircējam.
6.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un bez brīdinājuma anulēt Pircēja
pasūtījumu, ja Pircējs neapmaksā pasūtītās Preces 7 (septiņu) kalendāro
dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.

7. Pārdevēja pienākumi
7.1. Pārdevējs apņemas lietot Veikala pakalpojumus saskaņā ar šajos
Noteikumos ietvertajiem Veikala nosacījumiem.
7.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz viņa sniegtās informācijas
konfidencialitāti, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētos gadījumus.

8. Atteikuma tiesības
8.1. Pircējam, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par
distances līgumu” 22.3.p. nav tiesību izmantot atteikuma tiesības.
8.2. Pircējs pasūtot Preces Veikalā apzinās un piekrīt, ka Prece tiek pasūtīta
pēc Pircēja norādījumiem un Prece ir nepārprotami personalizēta.

9. Preču cenas un samaksas termiņi
9.1. Preču cenas Veikalā ir norādītas eiro bez Pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk tekstā – PVN). Pārdevēja izrakstītajā rēķinā par Precēm tiek
norādīta arī kopējā summa eiro, ieskaitot PVN.
9.2. Pārdevējs sāk izpildīt pasūtījumu tad, kad Pircējs ir veicis samaksu par
Precēm. Ievērojot Veikalā sniegtos samaksas norādījumus, Pircējam
jāsamaksā Pārdevējam par Precēm. Samaksa ir uzskatāma par notikušu,
kad visa summa ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.
9.3. Pircējs veic samaksu par Preci veicot bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja
bankas kontu.

10. Piegādātās produkcijas kvalitāte un trūkumu novēršana
10.1. Katras Veikalā pārdodamās Preces parametri vispārīgi ir norādīti katras
Preces aprakstā.
10.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Veikalā esošās Preces krāsas, formas
vai citu parametru ziņā atšķiras no reālajiem izmēriem, formām vai
krāsas Pircēja monitora (displeja) īpatnību dēļ.
10.3. Pārdevējs izgatavo Preci kvalitatīvi un pilnā apjomā atbilstoši Latvijas
poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) apstiprinātajiem „Poligrāfiskās
produkcijas piegādes pamatnoteikumiem”, kuru aktuālā redakcija
publiski pieejama portālā http://www.lpua.lv.
10.4. Ja saražotā produkcija neatbilst Līguma noteiktajām prasībām
(neatbilstība apstiprinātajam maketam, kvalitātes, kvantitātes u. c.
neatbilstības), Pircējs ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc
Preces saņemšanas rakstiski paziņo Pārdevējam par šādu neatbilstību
atklāšanu, pievienojot Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces
paraugus.
10.5. Pārdevējs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no minētā
ziņojuma saņemšanas novērst piegādātās Preces trūkumus, tos izlabojot
vai apmainot pret jaunu Preci, vai vienojas ar Pircēju par cenas atlaidi.

11. Atbildība
11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savu norādīto datu pareizību. Ja Pircējs
veicot pasūtījumu nav norādījis precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs
par šādas rīcības sekām.
11.2. Pircējs atbild par savu pieslēguma datu nodošanu trešajām personām.
Ja Veikala pakalpojumus izmanto trešā persona, kura pieslēgusies
interneta veikalam, lietojot Pircēja datus (t.sk. e-pasta adresi), Pārdevējs
uzskata šo personu par Pircēju.
11.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja kaitējums
rodas saistībā ar to, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un
savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, neraugoties uz to,
ka viņam šāda iespēja un pienākums bija.
11.4. Ja Veikalā ir interneta saites uz citu uzņēmumu, organizāciju un personu
vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās ievietoto informāciju un
veikto darbību, par šo vietņu uzraudzību un kontroli un nepārstāv šos
uzņēmumus un personas.

12. Informācijas apmaiņa
12.1. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot
pasūtījuma brīdī norādīto e-pasta adresi un/vai tālruni.
12.2. Pircējs nosūta visus ziņojumus, izmantojot sakarus, kas norādīti
Pārdevēja Veikala sadaļā "Kontakti".

13. Citi noteikumi
13.1. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram
līgumslēdzējam tiešos zaudējumus, atbilstoši Latvijas Republikas tiesību
aktiem.
13.2. Visas domstarpības saistībā ar šo noteikumu piemērošanu ir risināmas
sarunu ceļā. Gadījumā, ja strīdu vai domstarpības atrisināt neizdodas,
strīds ir atrisināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, tiesā.
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