MĒBEĻU PIEGĀDES LĪGUMS Nr.
SIA “CGI”, reģistrācijas numurs 40103912449, juridiskā adrese Taku iela 9, Berģi, Garkalnes nov., LV-1024, turpmāk tekstā - Veikals, no vienas puses, un
______________________________________________________________________________ no otras puses, turpmāk tekstā - Klients, katrs atsevišķi saukts
„Puse”, un kopā – „Puses”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā –Līgums.
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Līguma priekšmets. Norēķini.
Veikals piegādā Klientam mēbeles (turpmāk – Preces) un sniedz Līgumā noteiktos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi).
Klients samaksā Veikalam par Precēm un Pakalpojumiem saskaņā ar izcenojumiem, kas ir norādīti Līguma veidlapā (turpmāk – Veidlapa).
Preču sortiments un Pakalpojumu klāsts ir norādīts Veidlapā. Veidlapā ir norādītas Preču un Pakalpojumu cenas, kuru kopsumma (ar visiem nodokļiem)
veido Līguma summu (turpmāk – Līguma summa).
Veikals uzsāk Līguma izpildi tikai pēc avansa saņemšanas pilnā apmērā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad avansa maksājums tiek ieskaitīts
Veikala bankas kontā. Avansa apmērs ir noteikts Veidlapā.
Par Preču piegādes dienu ir uzskatāma diena, kad Preces ir piegādātas līdz Veidlapā noteiktajai piegādes vietai.
Atlikušo Līguma summas daļu (ja tā ir aprēķināta, vai arī avansa maksājums nesedz atlikumu) Klients samaksā Veikalam ne vēlāk, kā 1 (vienu) darba dienu
pirms Preču saņemšanas. Veikals ir tiesīgs neizsniegt Klientam Preci līdz brīdim, kamēr Klients nav samaksājis visu Līguma summu pilnā apmērā.
Par gatavību piegādāt Preces Veikals nekavējoties mutiski vai rakstiski paziņo Klientam.
Preces kļūst par Klienta īpašumu ar brīdi, kad Klients ir samaksājis par tiem visu Līguma summu pilnā apmērā, nepieciešamības gadījumā ir veicis arī citus
maksājumus (līgumsodi utt.) un Preces ir nodotas Klientam.

2. Pušu tiesības un pienākumi.
2.1. Ja Preces tiek piegādātas uz Veikalu vai Veikala noliktavā, Klientam ir pienākums saņemt Preces 10 (desmit) darba dienu laikā (ievērojot Veikala vai
Veikala noliktavas darba laiku) no Veikala paziņojuma par Preču piegādi saņemšanas dienas.
2.2. Pamatojoties uz Klienta rakstveida iesniegumu Veikalam ir tiesības (bet ne pienākums) pagarināt Preču saņemšanas termiņu. Preču saņemšanas termiņa
pagarināšanas gadījumā, līdz pagarinātā termiņa beigām Klientam netiek aprēķināts Līgumā noteiktais līgumsods par Preču savlaicīgu nesaņemšanu.
2.3. Saņemot Preces, Klients pārbauda Preču atbilstību Līguma noteikumiem.
2.4. Klients apliecina, ka personas, kuras Klienta vietā saņem (-s) Preces ir pilnvarotas to darīt, kā arī ir pilnvarotas parakstīt ar Preču saņemšanu un Preču
stāvokli saistītus dokumentus (Preču pavadzīme-rēķinus, defektu konstatēšanas aktus u.tml.). Pilnvarojumu apliecina attiecīga maksājuma dokumenta
(piem., kases čeka) oriģināla esamība minēto personu rīcībā. Jebkādi noteikumi kas ir ietverti minēto personu darba līgumos, pilnvarās vai citos
dokumentos un ir pretrunā ar šo punktu nevar būt saistoši Veikalam un nevar ietekmēt Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības. Pilnvarotājs ir atbildīgs pār tās
pilnvarnieku darbībām un vai bezdarbības LR Civillikuma noteiktajā kārtībā
2.5. Apliecinot piegādāto Preču saņemšanu Klients (vai viņa pilnvarots pārstāvis) paraksta Preču pavadzīme-rēķinu vai tai pielīdzināmu dokumentu (turpmāk –
Pavadzīme).
2.6. Klienta (vai viņa pilnvarota pārstāvja) paraksts uz Pavadzīmes ir uzskatāms par apliecinājumu tam, ka Veikals izpildīja Līgumu un Klients saņēma Preces
atbilstoši Līgumam, attiecīgā daudzumā, sortimentā, iepakojumā un ar atbilstošu marķējumu.
2.7. Ja Preču saņemšanas laikā Klients konstatē Preču defektus vai Preču neatbilstību Līgumam, Puses izdara par to attiecīgu atzīmi Pavadzīmē. Atzīmē Puses
detalizēti apraksta konstatēto defektu vai neatbilstību raksturu un apjomu. Atzīmi paraksta abas Puses.
2.8. Ja Puses konstatē Preču defektu vai Preču neatbilstību Līgumam, Veikala pienākums ir saprātīgā termiņā novērst trūkumus, tiklīdz tas ir iespējams,
piegādājot Klientam Līgumam atbilstošas Preces (vai to daļas) bez defektiem, vai Pusēm savstarpēji vienojoties samazināt neatbilstošas Preces cenu un
Līguma summu.
2.9. Klientam ir tiesības grozīt pasūtīto Preču sortimentu tikai tad, ja Veikals tam rakstveidā ir piekritis. Šajā gadījumā Veikalam ir tiesības vienpusēji ieturēt no
samaksātā avansa visus izdevumus, kas ir saistīti ar Preču sortimenta grozījumiem. Gadījumā, ja avansa summas nepietiek, Veikalam ir tiesības prasīt
Klientam izdarīt attiecīgu piemaksu.
2.10. Ja Klients rakstveidā un nepamatoti atsakās no Līguma izpildes, ne Veikala vainas dēļ, un nevēlas saņemt pasūtītas Preces, tad Veikals ietur no Klienta
iemaksātam summu vienreizējo līgumsodu 30% apmērā no avansa summas, un atlikušo avansa summu atdod Klientam. Līgums, šajā gadījuma, ir
uzskatāms par izbeigtu bez jebkādiem iebildumiem no Klienta pusēs.
2.11. Veikalam ir tiesības vienpusēji atkāpties no savu saistību izpildes un izbeigt Līgumu, ja Klients vismaz par 30 (trīsdesmit) dienām nokavē Preču
saņemšanas termiņu vai avansa iemaksas Veikalam. Līguma izbeigšana no Veikala puses neatbrīvo Klientu no pienākuma samaksāt Veikalam līguma 2.10
punktā Klientam noteikto līgumsodu. Veikalam ir tiesības ieskaitīt no Klienta saņemtās naudas summas (t.sk. avansu) aprēķinātajā līgumsodā.
3. Pušu atbildība.
3.1. Parakstot Līgumu, Klients apliecina: (i) ka pirms Pasūtījuma izdarīšanas Klients pilnībā realizēja Klienta izvēles brīvību, un ir brīvi bez jebkādās
ietekmēšanas izteicis savu gribu, iegādājoties tieši tādas Preces, kādas Klients vēlas; (ii) Klients saņēma vispusīgu un pilnīgu informāciju par Precēm un
cenām; (iii) Klientam bija neierobežotas iespējas pārliecināties par Preču īpašībām, novērtēt Preču derīgumu un atbilstību Klienta vēlmēm un vajadzībām.
Klients ir informēts, ka Veikals nenes atbildību par Klienta izvēli. Klienta savu izvēli apstiprina, parakstot Veidlapu un Līgumu.
3.2. Klientam ir zināms, ka ne visas Preces tiek piegādātas samontētā stāvoklī. Atsevišķas Preču grupas tiek piegādātas izmontētā (izjauktā) stāvoklī. Preču
montāža neietilpst Veikala pienākumos, ja vien tas nav atsevišķi atrunāts Veidlapā. Jā Klients atteicas no Veikala piedāvātajiem montāžas pakalpojumiem,
tad viņš pats uzņemas atbildību par montāžas darbu kvalitāti. Preču garantija šajā gadījumā attiecas tikai uz konstatētajiem Preču rūpnīcas defektiem.
3.3. Ja Preču savlaicīga piegāde objektīvu iemeslu dēļ nav iespējama, tad Veikalam ir tiesības pagarināt Preču piegādes termiņu uz laiku no 30 līdz 60 darba
dienām.
3.4. Ja Veikals nokavē Preču piegādes termiņu vairāk par četrpadsmit (14) dienām, tad Klientam ir tiesības prasīt no Veikala līgumsoda samaksu 0,01% apmērā
no Preču cenas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 5 % no Preču cenas.
3.5. Par Līguma summas (vai tās daļas) samaksas termiņa nokavējumu Veikalam ir tiesības prasīt no Klienta līgumsoda samaksu 0,01% apmērā no Līguma
summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 5% no Līguma summas.
4. Citi noteikumi.
4.1. Ja pēc Līguma izpildes uzsākšanas Veikals konstatē, ka Preces vai to atsevišķas vienības ir noņemtas no ražošanas, ražotājam nav iespējams pasūtīt
noteiktu audumu vai krāsu, vai pastāv kādi citi, no Veikala neatkarīgi objektīvi apstākļi, kuru dēļ Veikals nav spējīgs pilnīgi vai daļēji izpildīt Līgumu –
Veikalam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes un izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā Veikals 10 (desmit) darba dienu laikā no minēto apstākļu
konstatēšanas brīža rakstveidā paziņo par to Klientam, atgriež Klientam no Klienta saņemto avansu un izbeidz Līgumu, vai arī Puses vienojas par Līguma
grozījumiem.
4.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, un ir spēka līdz pušu saistību izpildei pilnā apmērā. Puses parakstot ar parakstiem uz Līgumā un Veidlapas,
apliecina, ka ir rūpīgi iepazinušies ar Līgumu un Veidlapu.
5.
Preču garantija.
5.1. Veikals garantē Preču kvalitāti 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no dienas, kad Preces ir izsniegtas Klientam.
5.2. Prece, kura tiek pārdota no Veikala ekspozīcijas (ir izstādīta Veikala telpās), atpakaļ (apmaiņai) netiek pieņemta un tiek pārdota tādā stāvoklī, kādā tā
atrodas ekspozīcijā – t.i., šādai Precei ir nolietojums, iespējami vizuālie un tehniskie defekti u.tml.
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Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu vai citas vienošanās, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad tos paraksta
abas Puses, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros ar vienādu spēku un izsniegts katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

Veikals: ______________________________

Klients: _____________________________

