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SIA „Microdis Electronics” pārdošanas, piegādes un apmaksas noteikumi 
 
1. Vispārīga informācija 

1.1. Sie noteikumi attieksies uz visām Microdis Electronics SIA veiktajām piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem, pat, ja tie nav 

tieši minēti vēlākajos līgumos.   

1.2. Atkāpes no šiem noteikumiem, kuras puses nosaka vienojoties, noformējamas rakstveidā, citādi tās nav spēkā.  

1.3. Apakšlīgumi un līguma pielikumi nav uzskatāmi par spēkā esošiem, ja vien tos rakstveidā nav apstiprinājusi Microdis 

uzņēmuma vadība.  

 

2. Piedāvājumi un cenas 

2.1. Visas cenas ir izteiktas neto vērtībā un apzīme Pārdēvēja cenu no rūpnīcas plus pievienotās vērtības nodoklis.  

2.2. Cenas var tikt mainītas. Ja preces jāpiegādā vēlāk nekā divus mēnešus pēc pasūtījuma veikšanas, Microdis patur tiesības mainīt 

cenu, par kuru panākta rakstveida vienošanos, tai pieskaitot vidējās tirgus cenas pieaugumu par attiecīgo periodu.  

 

3. Pasūtījums, tā atsaukšana un preču apmaiņa 

3.1. Klienta izdarīts pasūtījums ir tam saistošs piedāvājums un tas ar šo apņemas preces pieņemt un par tām samaksāt pēc tam, kad 

Microdis pasūtījumu ir pieņēmis. Pasūtījuma pieņemšana tiks apstiprināta rakstveidā, parasti ar e-pasta palīdzību. Ja Klients neizsaka 

pretenzijas uzreiz pēc pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas, tad līgumā tiks iekļauti attiecīgā pasūtījuma apstiprinājuma noteikumi. 

Pārdevējs nav atbildīgs par kļūdām, kuras Pircējs ir pieļāvis sevis pieteiktajā iegādes pieteikumā.  

3.2. Microdis rakstveidā apstiprinātie pasūtījumi nevar tikt atcelti, kā arī piegādātās preces nevar tikt atgrieztas vai apmainītas, 

izņemot gadījumus, uz kuriem attiecināma garantija. Izņēmumiem nepieciešama iepriekšēja rakstveida piekrišana no uzņēmuma 

vadības puses. 

3.3. 25% no cenas tiks ieturēta kā kompensācija, ja vien puses nav vienojušās par lielāku kompensācijas apjomu, it īpaši atsevišķiem 

preču tipiem, kas izgatavoti pēc pasūtījuma vai pasūtīti īpašā daudzumā.     

 

4. Ražotāju dati 

4.1. Ja klients pasūta preces, kuru tehniskā izstrāde tiek turpināta, Microdis saglabā tiesības piegādāt preces saskaņā ar ražotāja 

visjaunāko datu lapu, ja vien klients pirmo nav rakstveidā informējis, ka tam nepieciešams cits preču tips. 

4.2. Ražotāja sniegtie produkta dati nav uzskatāmi par daļu no Microdis sniegtās garantijas.  

4.3. Jebkura garantija tiks norādīta skaidri un rakstveidā. Norādes katalogos, brošūras, uzstādīšanas vai remonta instrukcijās, 

skrejlapās vai cita tipa vispārīga rakstura informācija nebūs uzskatāma par daļu no garantijas vai jebkāda riska uzņemšanos no 

Microdis puses. 

4.4. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kur Microdis klientam ir izsniedzis prototipu preces kvalitātes pārbaudei. 

 

5. Piegādes noteikumi un termiņi 

5.1. Piegādes noteikumi un termiņi nav saistoši līdz brīdim, kamēr Microdis nav klientam rakstveidā apstiprinājis saistošu piegādes 

datumu. Saprātīgā apjomā piegāde pieļaujama arī pa daļām. 

5.2. Tādi negaidīti šķēršļi piegādes procesa laikā, kā nepārvaramas dabas apstākļi, streiki, negaidīti traucējumi uzņēmuma vai 

uzņēmuma piegādātāja darbībā, negaidītas pārvadājumu grūtības, vai citi apstākļi, kurus izraisījuši notikumi, kas atrodas ārpus 

Microdis kontroles, ļauj aizkavēt preču piegādi par tādu laika periodu, kādā attiecīgie šķēršļi pastāv, vai arī daļēji vai pilnībā 

atkāpties no savām saistībām līguma ietvaros. 

5.3. Piegāde ir atkarīga no pareizas un laicīgas Microdis piegādātāja veiktās piegādes. Tas atteicas tikai uz gadījumiem, kur Microdis 

nav atbildīgs par piegādes kavēšanos, it īpaši, ja Microdis ir iepriekš apmaksājis darījumu ar piegādātāju un spēj sniegt pierādījumus 

tam, ka piegādātāja izvēle ir tikusi veikta rūpīgi. 

5.4. Klients tiks informēts par jebkuru piegādes aizkavēšanos. Ja maksājums Microdis jau ir veikts, tad tas tiks amortizēts 

nekavējoties.  

5.5. Microdis apņemas izpildīt piegādes termiņus tikai gadījumā, ja klients no savas puses ir pilnībā un laicīgi izpildījis visus savus 

pienākumus, ieskaitot vajadzīgo datu ieguvi, dokumentu un atļauju saņemšanu, rokas naudas iemaksu, ja Puses par to ir vienojušās. 

5.6. Preces, kuras pasūtījuma brīdī nav pieejamas, tiks attiecīgi norādītas un tās tiks piegādātas atsevišķi cik drīz vien iespējams. 

Citkārt, pavadzīmē tiks norādīts, ka attiecīgo preci iespējams pasūtīt pēc noteikta perioda. 

5.7. Attiecībā uz novēlotām vai neiespējamām piegādēm, Klientam nebūs tiesības pieprasīt zaudējumu kompensēšanu, it īpaši par 

peļņas zudumu.  

 

6. Preču nosūtīšana 

6.1. Risks par precēm pāriet uz klientu brīdī, kad attiecīgās preces tiek nodotas pārvadātājam vai arī, kad preces ir atstājušas mūsu 

noliktavu un nodotas piegādei. Uz starptautiskām piegādēm, papildus šiem noteikumiem, tiks attiecināti Incoterms 2000. 

6.2. Pircējs visus riskus, ieskaitot nosūtāmās preces nejauša zaudējuma vai bojājuma risku, pārņem brīdī, kurā sūtījums tiks nodots 

iepriekš minētajam subjektam. 
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7. Apmaksa 

7.1. Jauniem klientiem pirmie trīs rēķini ir jāapmaksā pirms piegādes, ja vien Puses nav vienojušās citādi.  

7.2. Maksājums par pārdoto preci/pakalpojumu jāveic ar Pārdevēju saskaņotajā termiņā, skaitot no rēķina izrakstīšanas datuma, 

pārskaitot uz Pārdevēja bankas kontu.  

7.3. Par maksājuma izdarīšanas datumu uzskatāms datums, kurā naudas līdzekļi tika ieskaitīti Pārdevēja bankas kontā.  

7.4. Pārdevējs saskaņotos maksājumu noteikumus ir tiesīgs mainīt, ja konstatē, ka pastāv risks, ka Pircējs neizpildīs finanšu saistības, 

kas izriet no pārdevuma līgumiem.   

7.5. Maksājuma kavējuma gadījumā Pircējs ir tiesīgs aprēķināt likumā paredzēto kavējuma naudu par katru kavējuma dienu, skaitot 

no pirmās dienas pēc maksājuma izdarīšanas termiņa beigām. 

7.6. Pārdevēja labā izdarāmā maksājuma kavējums var tikt izmantots par pamatu, kārtējo Pircēja pasūtījumu izpildīšanu apturot līdz 

laikam, kad saistības tiks izpildītas.    

 

8.  Preces ievešanas sertifikācija Eiropas Kopienas iekšienē piegādei uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti  

(saīsināti: Ievešanas sertifikāts) 

8.1 Klientiem ir jāliek sūtīt atpakaļ preču ievešanas sertifikātu, kurš izsniegts preču piegādei EK iekšienē uz citu ES dalībvalsti. 

Klientiem tas ir jāsūta atpakaļ uz Microdis vai attiecīgi pa e-pastu uz sekojošo e-pasta adresi: microdis.lv@microdis.net. Tam 

vajadzētu notikt 4 nedēļu laikā pēc preču saņemšanas. Gadījumā, ja ievešanas sertifikāts netiek piegādāts attiecīgaja laikā, 

transakcijas apjoms kļūs par nodokļu apliksanas objektu, un apgrozības nodoklis tiks pēc tam ņemts no klienta atbilstošā daudzumā. 

Klients dabūs no Microdis veidlapu ar uzrakstu „Ievešanas sertifikāts” kopā ar piegādi.  

 

9. Īpašumtiesību paturēšana 

9.1. Visas piegādātās preces šī punkta ietvaros ir uzskatāmas par Microdis īpašumu, līdz klients par tām ir samaksājis pilnā apmērā. 

Klients kļūs par preču īpašnieku brīdī, kad tas būs veicis Microdis visus saistošos maksājumus. Ja preces apgrūtina trešā persona, tad 

klientam ir pienākums šo personu informēt, ka attiecīgās preces pieder Microdis, kā arī jāinformē par to Microdis rakstveidā 

nekavējoties. 

9.2. Klientam nav tiesības nekādā veidā apgrūtināt preces vai arī izmantot tās par ķīlu vai arī rīkoties citā veidā, kas rada risku 

Microdis īpašumam. Klients uzņemas visas ar preču aizvietošanu saistītās izmaksas, ja tās nav iespējams atgūt no trešās personas. 

9.3. Microdis ir tiesības atcelt savus pienākumus Līguma ietvaros, šādi neietekmējot citas savas tiesības, kas attiecas uz gadījumiem, 

kad Klients kavē maksājumus. 

9.4. Klientam jānodrošina Microdis vai trešo personu, kuru Microdis ir attiecīgi pilnvarojis, ar piekļuvi precēm, kuras tikušas 

piegādātas šī punkta tiesību ietvaros un jāatgriež tās Microdis. Microdis ir tiesības jebkurā veidā realizēt preces savu prasību segšanai 

pret klientu, par to klientu iepriekš informējot. 

9.5. Jebkurā tādu preču apstrāde vai modifikācija, kuras tikušas piegādātas šī punkta Microdis tiesību ietvaros, tiks veikta Microdis 

vārdā.  Klienta kā preču saņēmēja tiesības saglabājas uz modificētajām precēm. Ja preces tiek izmantotas tādos citos produktos, kuri 

nepieder Microdis, tad Microdis iegūs daļējas īpašumtiesības iegūtajā produktā tādā apmērā, kādā piegādāto preču vērtība atbilst 

iegūtajai jaunajai precei tās ražošanas brīdī. Klients apņemas jaunās preces uzglabāt Microdis vārdā. Šie paši noteikumi attiecas uz 

jaunām tādām precēm, kuras tikušas piegādātas šī punkta Microdis tiesību ietvaros. 

9.6. Pēc klienta pieprasījuma, Microdis atlaidīs tam pienākošos nodrošinājumu tādā apmērā, kāda ir tā realizējamā vērtība, ņemot 

vērā lejup vērsto vērtības pielāgošanu, kas banku sektorā par 20% pārsniedz nodrošinātās prasības vērtību. 

9.7. Ja Microdis piegādā preces uz valsti, kuras likumdošana nenodrošina īpašumtiesību paturēšanu tādā pašā apmērā, kādā to 

nodrošina Latvijas likumdošana, tad par šādu Microdis tiesību nodrošināšanu ir atbildīgs pats klients. Klients apņemas sagatavot 

visus apliecinājumus vai veikt visas darbības, kas nepieciešamas minētā sakarā. Klients apņemas sadarboties jebkurās darbības, kas ir 

nepieciešamas minēto interešu spēkā esamībai un piemērojamībai. 

 

10. Reklamācijas 

10.1. Klientam prasības par redzamiem defektiem ir jāiesniedz 7 darba dienu laikā pēc piegādes un apslēptu defektu gadījumā, 

nekavējoties pēc to atklāšanas, prasību iesniedzot rakstveidā. 

10.2. Ja prasība ir pamatota, tad Microdis saglabā tiesības pēc saviem ieskatiem salabot vai aizvietot attiecīgās preces. Ja defekts 

netiek novērts, klientam ir tiesības samazināt preces cenu vai arī atkāpties no līguma, kā arī pieprasīt kompensāciju par radītajiem 

zaudējumiem. Klientam nav tiesību atkāpties no līguma, ja tas preces nevar atgriezt un ja preču atgriešana nav iespējama preces tipa 

dēļ vai arī tādēļ, ka defekts parādās tikai preces apstrādes vai modifikācijas brīdī. Microdis apņemas segt visas ar defektu novēršanai 

nepieciešamajiem papildus pakalpojumiem saistītās izmaksas - transporta, darba un materiālu izmaksas. 

 

11. Komercnoslēpums 

11.1. Bez SIA „Microdis Electronics” piekrišanas Pircējs nedrīkst nodot trešajām personām zināšanas un informāciju, kura ir 

komercnoslēpums un saņemta tirdzniecības kontraktu ietvaros.   

 

12. Noslēguma noteikumi 

12.1. Visus strīdus pušu starpā, kuri var izriet saistībā ar līgumu izpildīšanu un kuriem ir piemērojami šie Noteikumi, izskata SIA 

„Microdis Electronics” pēc būtības un teritoriāli piekritīga tiesa.  

12.2. Gadījumā, ja kāda šo Noteikumu daļa zaudē spēku likumu grozījumu rezultātā, pārējie noteikumi paliek spēkā.   

12.3. Šajos Noteikumos nenoregulētajiem jautājumiem ir piemērojami Civilkodeksa noteikumi. 

12.4. Ja jebkurš no šī Līguma noteikumiem kļūst spēkā neesošs, tad pārējie šī Līguma noteikumi paliks nemainīgi spēkā. 
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