PREČU PIEGĀDES LĪGUMS Nr. ...
Firma
Balt-Hellin SIA
Bukaišu 3, LV-1004, Rīga, Latvija
Komercreģistra kods: 40003413833
(turpmāk tekstā „Pārdevējs”)
un firma
.........................................................................
.........................................................................................................
Komercreģistra kods: …………………………...
(turpmāk tekstā „Pircējs”)
noslēdz preču piegādes līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1 Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma apņemas pārdot, piegādāt un nodod Pircējam pasūtītās
preces.
1.2 Pircējs apņemas pieņemt no Pārdevēja Preces un samaksāt noteikto pirkuma cenu.
2. Piegādājamo preču apjoms
2.1 Preces tiek piegādātas pa daļām, par kurām Pircējs informē Pārdevēju.
2.2 Pasūtījumi tiek veikti Pārdevēja Preču pārdošanas noteikumos (Vispārējos darījumu
noteikumos) paredzētajā formā.
3. Piegādes vieta un piegādes termiņš
3.1 Vēlākais pasūtījumā Pircējs norāda Pārdevējam piegādes vietu. Vēlākais kopā ar pasūtījumu
Pircējs nosūta Pārdevējam rakstisku pilnvaru vai pilnvaras grozījumus uz personas, kura ir tiesīga
pieņemt preces, vārdu.
3.2 Pārdevējs piegādā pasūtītās preces termiņā saskaņā ar Preču piegādes grafiku uz norādīto
piegādes vietu. Preces tiek piegādātas Pircējam nākamajā izbraukumā pēc pasūtīšanas
veikšanas.
4. Piegādes noteikumi
4.1 Atkarībā no pasūtīto preču veida un apjoma preces tiek piegādātas speciāli paredzētā
iepakojumā un tarā.
4.2 Sākot ar 01.08.2007. piegādātās preces ir marķētas ar speciālo kodu, pēc kura var izsekot
preču izcelsmi un piegādes ceļu. Piemērojams EAN 128 sistēmas standarts un attiecīgās ES
prasības.
5. Preces un rēķinu izrakstīšana
5.1 Rēķini tiek izrakstīti saskaņā ar Pārdevēja cenrādi aktuālajā redakcijā. Iespējami cenu
grozījumi un pielāgojumi tirgus apstākļiem.
5.2 Pēc Preču piegādes Pircējam tiek nosūtīts rēķins pa elektronisko pastu. Pircējs piekrīt šāda
veida rēķina izrakstīšanai.
6. Iepirkumu kredīts
Pamatojoties uz Preču piegādēm, Pārdevējs piešķir Pircējam sekojošo iepirkumu kredītu:
Kredīta limits:
500 EUR
Atmaksas termiņš: 14 dienas
Ja Pircējs nokavē maksājumu, piešķirtais iepirkumu kredīts automātiski zaudē spēku. Šajā
gadījumā Pārdevējs var bloķēt turpmākas Preču piegādes Pircējam.
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7. Līguma darbības termiņš
7.1 Līgums ir noslēgts uz vienu gadu.
7.2 Ja vismaz vienu mēnesi pirms šī Līguma darbības termiņa
notecējuma neviena no Pusēm rakstiski vai pa elektronisko pastu
nebrīdina otro Pusi par šī Līguma darbības izbeigšanu, tad šis Līgums tiks uzskatīts par pagarinātu
katru nākamo gadu.
7.3 Tas neattiecas uz tiesībām izbeigt Līguma darbību svarīgo iemeslu dēļ. Par svarīgo iemeslu
tiek uzskatīta Preču pārdošanas noteikumu (Vispārējo darījumu noteikumu) daudzkārtēja
pārkāpšana vai maksājumu nokavēšana no Pircēja puses, neskatoties uz atgādinājumiem pa
elektronisko pastu.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1 Juridiskajām attiecībām, kas izriet no šī Līguma, piemērojamas Latvijas Republikas tiesību
normas. Tiesu piekritība ir Rīgā, Latvijas Republika.
8.2 Ja juridiskās attiecības ir saistītas ar ārzemēm, Puses vienojas, ka ANO Konvencija par
starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem netiek piemērota. Šajā gadījumā tiek
piemērotas Vācijas Federatīvās Republikas tiesību normas. Tiesu piekritība ir pēc Pušu izvēles
Bonna, Vācijas Federatīvā Republika, vai Tartu, Igaunijas Republika.
8.3 Jebkuri Līguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tie ir noslēgti rakstveidā.
8.4 Pārdevēja Preču pārdošanas, piegādes un apmaksas noteikumi (Vispārējie darījumi noteikumi)
ir šī Līguma neatņemamā sastāvdaļa. Pircējs ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt to
piemērošanai. Pircējs piekrīt tam, ka viņa Vispārējie darījumu noteikumi netiek piemēroti
darījumiem ar Pārdevēju.
8.5 Ja kāds no šī Līguma noteikumiem daļēji vai pilnīgi zaudē spēku vai nav izpildāms, tas neskar
pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Spēkā neesošo vai neizpildāmo noteikumu vietā tiek
pieņemti noteikumi, kas ekonomiskā ziņā vistuvāk atbilstu Pušu gribai, ja Puses būtu ņēmušas
vērā šo aspektu.
8.6 Pielikums Līgumam: Datu lapas.

Pārdevēja vārdā:

Pircēja vārdā:

Otto Schütt
(uzvārds)

(uzvārds)

35903232746
(personas kods)

(personas kods)

Valdes loceklis
(amats)

(amats)

(paraksts)

(paraksts)
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