Līguma noteikumi
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SIA ’’FLORDEKO’’ un inventāra nomas pilnvarots pārstāvis, saskaņā ar šī
līguma faktūras datiem, turpmāk tekstā – ‘’Iznomātājs’’, no vienas puses un
Nomnieks – fiziska vai juridiska persona, saskaņā ar šī līguma faktūras
datiem, no otras puses, bet kopā ‘’Līdzēji’’, noslēdz šo līgumu par sekojošo:
Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs iznomā un nomnieks pieņem nomā tūrisma inventāru (turpmāk
tekstā ’’inventāru’’) kura veids, daudzums, cena, nomas maksa, nomas
termiņš un vieta ir fiksēti šī līguma faktūrā.
1.2. Šī līguma priekšmets ir arī pakalpojumi (piemēram, transports, kartes,
pavadoņu serviss vai viesu namu pakalpojumi), ja tie iekļauti šī līguma
specifikācijā. Komplekso tūrisma pakalpojumu saturs ir noteikts ar šo
pakalpojumu pārdošanas piedāvājuma aprakstā noteikto servisa programmu,
kas uzskatāma par šī līguma pielikumu.
Līguma noteikumi
2.1. Iznomātājs nodod Nomniekam inventāru šī līguma faktūrā norādītajā vietā
un laikā.
2.2. Pieņemot Inventāru nomā, Nomniekam iespēju robežās jāpārliecinās par tā
kvalitāti, komplektāciju un jānorāda uz bojājumiem, kuri, ja tādi ir, obligāti
fiksējami nodošanas pieņemšanas aktā.
2.3. Nomnieks, līdz līguma faktūrā norādītajām nomas termiņa beigām, nodod
iznomāto inventāru atpakaļ Iznomātājam šī līguma faktūrā norādītajā laikā
un vietā.
2.4. Nomnieks inventāru atdod tīru un, pēc iespējas, sausu. Šī noteikuma
neievērošanas gadījumā Iznomātājs iekasē papildu samaksu par inventāra
apkopšanu, saskaņā ar Iznomātāja apstiprinātu cenrādi.
2.5. Inventārs skaitās nodots, ja saņemta Iznomātāja atzīme uz šī līguma
faktūras, kas apliecina nodotā inventāra komplektāciju un stāvokli
(komplektācija, daudzums, bojājumi, tīrība).
2.6. Laika vienība, kas tiek izmantota nomas maksas aprēķinam ir viena diena
(norēķinu stunda aprēķinam 00:00). Kompensācijas par neizmantoto nomas
laiku, nododot inventāru pirms šajā līgumā noteiktā nomas termiņa beigām,
netiek izmaksātas.
2.7. Nomnieks iznomāto inventāru nedrīkst ieķīlāt, pārdot, tālāk nomāt, mainīt
vai pakļaut jebkāda veida saistībām.
2.8. Nomnieks nav tiesīgs patstāvīgi un bez Iznomātāja piekrišanas, veikt
iznomātā inventāra remontu un ir materiāli atbildīgs par nekvalificēta
remonta radītajiem bojājumiem un to novēršanu.
2.9. Nomnieks nav tiesīgs, bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas, izvest inventāru
no Latvijas Republikas.
2.10. Nomnieks, kurš iznomā inventāru bez Iznomātāja transporta vai citiem
servisa pakalpojumiem, apņemas Iznomātājam darīt zināmu inventāra
ekspluatācijas vietu (reģionu, maršrutu, upi), kā arī ievērot Iznomātāja
noteiktos ierobežojumus inventāra (nomas laivas – kanoe, kajaki)
ekspluatācijai noteiktās ūdens tilpnēs, noteiktos laika periodos, kad tas, pēc
Iznomātāja ieskatiem, ir saistīti ar paaugstinātu risku inventāram vai
cilvēkiem.
2.11. Iznomātājs ir tiesīgs uzlikt ierobežojumus noteiktu inventāra veidu (piem.
Kanoe) lietojumam konkrētos maršrutos, kā arī prasīt no Nomnieka viņa
pieredzes vai tehnisko iemaņu apliecinājumu. Šādi ierobežojumi tiek
atspoguļoti līguma faktūrā.
2.12. Nomnieks apņemas iepazīties ar inventāra lietošanas instrukciju, lietot un
uzglabāt inventāru, ievērojot tā lietošanas instrukcijā minētos nosacījumus.
2.13. Ja iznomātais inventārs nomas laikā ir bojāts, kļuvis nelietojams vai
pazaudēts, tad Nomnieks, saskaņā ar šī līguma 7.1. punktu, atlīdzina
nodarītos zaudējumus, kuru lielumu novērtē Iznomātāja speciālisti.
2.14. Inventāra rezervēšana un līguma izmaiņas, atteikumi
2.14.1. Noslēdzot šo līgumu, Iznomātājs veic pieprasītā inventāra
rezervēšanu konkrētam Nomniekam. Rezervēšana ir spēkā no šī
līguma parakstīšanas līdz nomas dienai, pie nosacījuma, ja līguma
apmaksa pilnā apmērā veikta līguma faktūrā norādītajā termiņā.
2.14.2. Visas līguma priekšmeta izmaiņas attiecībā uz pārgājiena
(nomas) laiku un rezervētā inventāra daudzumu, ieskaitot pasūtījuma
atcelšanu, ja tās izdarītas 2 (divas) nedēļas pirms brauciena, ir
bezmaksas.
2.14.3. Ja rezervētais inventārs tiek atteikts mazāk kā divas nedēļas, bet
ne vēlāk kā 48 stundas pirms brauciena, no atteikto pakalpojumu un
inventāra nomas maksas summas tiek ieturēta servisa maksa 15%
apmērā.
2.14.4. Ja rezervētais inventārs tiek atteikts mazāk kā 48 stundas pirms
brauciena, no Nomnieka tiek ieturēta pasūtījuma inventāra pirmās
dienas nomas maksa.
2.14.5. Ja klients nav reģistrējis atsaukumu vai arī nav ieradies pēc
pasūtītā inventāra saskaņā ar nomas līguma nosacījumiem,
kompensācija par neizmantoto nomu un arī citiem neizmantotajiem
pakalpojumiem netiek izmaksātas.
2.14.6. Visa veida kompensācijas par neizmantotajiem pakalpojumiem,
saskaņā ar šeit noteikto aprēķina kārtību, tiek izmaksātas divu nedēļu
laikā no atteikuma saņemšanas brīža ar bankas pārvedumu uz klienta
norādīto kredītiestādes norēķina kontu.
2.14.7. Par atteikumiem, kuru iemesls ir laika apstākļi pārgājiena dienā
(nepārejošs lietus, sniegs, gaisa temperatūra <100C vasaras
mēnešos), komisijas maksa netiek iekasēta un Nomniekam tiek dota
iespēja izmantot pasūtījumu citā laikā, ievērojot resursu noslodzi un
pieejamību. Nomas maksa atmaksāta netiek.
Iznomātāja saistības
3.1. Iznomātājs garantē, ka iznomātais inventārs ir lietošanas kārtībā un tam
piemīt īpašības, kādas tiek pieņemtas par parasti piemītošām.
3.2. Iznomātājs samazina līguma summu vai, pēc vienošanās ar Nomnieku,
pagarina nomas termiņa garumu, ja iznomātajam inventāram nomas laikā
Iznomātāja vainas dēļ zūd kāda no p.3.1. minētajām īpatnībām vai radies
bojājums, kura cēlonis ir ražošanas defekts vai dabiskais nolietojums.
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Norēķinu kārtība un līgumsods
4.1. Par šī līguma izpildi Nomnieks maksā Iznomātājam līguma summu, kas
norādīta nomas maksas aprēķinā (sk. Līguma faktūru).
4.2. Maksājumi par inventāra nomu pilnā apmērā veicami līdz inventāra
saņemšanai.
4.3. Ja Nomnieks kavē savlaicīgu inventāra nodošanu atpakļ Iznomātājam
termiņos, kas noteikti ar šī līguma faktūru, Nomnieks maksā Iznomātājam
līgumsodu pirmās dienas nomas maksas apmērā par katru kavēto dienu.
4.4. Līgumsods, kas aprēķināts par nomas termiņu neievērošanu (saskaņā ar
p.4.3.), kā arī zaudējumu kompensācija, kura aprēķināta saskaņā ar p.2.13.
noteikumiem, samaksājami vienas dienas laikā pēc aprēķina piestādīšanas.
4.5. Ja Nomnieks ir pieļāvis inventāra bojāšanu un kavē zaudējumu
kompensācijas (p.2.13.) samaksu vai arī nepiekrīt Iznomātāja veiktajam
zaudējumu apjoma novērtējumam un uzņemas inventāru labot pats, tad
Nomnieks par bojāto inventāra priekšmetu, visu apmaksas kavējuma un/vai
remonta laiku, maksā pilnu nomas maksu saskaņā ar p.4.3. noteikumiem.
4.6. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo līdzējus no līguma saistību izpildes.
4.7. Maksājumi izdarāmi skaidrā naudā Iznomātāja kasē, ar maksājumu karti vai
veicot pārskaitījumu uz Iznomātāja norādītās kredītiestādes norēķinu kontu.
4.8. Ja nomas līgums noslēgts uz pēcapmaksas noteikumiem, līguma summa
apmaksājama līdz faktūrā norādītajam datumam. Pēc šī datuma, par
maksājuma termiņa neievērošanu tiek aprēķināts līgumsods 5% (piecu
procentu) apmērā no līguma summas par katru kavēto dienu.
Drošības depozīts
5.1. Uz nomas laiku Iznomātājs var prasīt no Nomnieka depozītu, kura lielumu
nosaka saskaņā ar Iznomātāja spēkā esošo cenrādi un kas tiek fiksēts šī
līguma faktūrā.
5.2. Depozīts iemaksājams skaidrā naudā.
5.3. Iznomātājam ir tiesības no depozīta summas bezstrīdu kārtībā ieturēt visu ar
šo līgumu paredzētos un savlaicīgi neveiktos maksājumus, kā arī
līgumsodus, kuri aprēķināti punktos 4.3., 4.4., un 4.5. noteiktajā kārtībā,
maksu par inventāra remontu (p.2.8.), apkopšanu (2.4.), transportu uz
līgumā paredzēto inventāra nodošanas punktu (p.2.3.), ja kādu iemeslu dēļ to
nespēj veikt pats Nomnieks un iznomātā inventāra vērtību (saskaņā ar
līguma faktūru), ja tā atgūšana no Nomnieka nav iespējama.
5.4. Ja Nomnieks ir izpildījis šī līguma noteikumus, depozīts tiek atmaksāts
iznomātā inventāra nodošanas brīdī.
Līguma darbības laiks
6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo
saistību pilnīgai izpildei.
6.2. Līgums var tikt pārtraukts, ja;
6.2.1. Līdzēji par to vienojas rakstiski;
6.2.2. Nomnieks pārkāpj šī līguma noteikumus, izmanto inventāru
neatbilstoši tā paredzētajam pielietojumam vai bojā to;
6.2.3. Līguma summas apmaksa (priekšapmaksas līgumos) nav
notikusi līguma faktūrā norādītajā termiņā.
Līdzēju atbildība
7.1. Nomnieks ir atbildīgs par saņemtā inventāra saglabāšanu tā pilnas vērtības
apjomā no brīža, kad ir saņēmis inventāru, līdz brīdim, kad ir nodevis to
atpakaļ Iznomātājam. Inventāra vērtība tiek uzrādīta līguma faktūrā.
7.2. Nomnieks ir materiāli atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas šī līguma
ietvaros un tā darbības laikā, radušies Iznomātājam Nomniekam, tā ģimenes
locekļu vai trešo personu rīcības rezultātā.
7.3. Iznomātāja atbildība par kaitējumiem, kurus iznomātais inventārs varētu
nodarīt Nomniekam, trešajām personām vai to mantai ir ierobežota ar
iznomātā inventāra vērību.
7.4. Iznomātājs neatbild par iznomātā inventāra atbilstību Nomnieka prasmei ar
to rīkoties. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kuras varētu izrietēt
no inventāra neprasmīgas lietošanas, apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas,
alkohola lietošanas pārgājiena laikā, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar
Nomnieka mantas vai inventāra zaudējumu, traumām vai pat dzīvības
apdraudējumu.
7.5. Iznomātājs nav atbildīgs par glābšanas darbu organizāciju un nesedz ar tiem
saistītos izdevumus.
7.6. Nomnieks ir atbildīgs par iznomāto glābšanas līdzekļu lietošanu un,
parakstot šo līgumu, apliecina, ka zina kā ar tiem rīkoties. Nomnieks, kurš
saņem nomas inventāru grupai, apņemas veikt pārējo grupas dalībnieku
instruktāžu jautājumā par personīgo glābšanas līdzekļu lietojumu.
7.7. Par šajā Līgumā pielīgto saistību neizpildīšanu vai to nepilnīgu izpildi, vai
zaudējumu nodarīšanu Līdzēji atbild Latvijas Republikas likumdošanas
aktos noteiktajā kārībā.
7.8. Iznomātājs neatbild par trešo personu Nomniekam sniegtajiem
pakalpojumiem un to kvalitāti, ja tie nav iekļauti šī līguma faktūrā un
apmaksāti noteiktajā kārtībā, pat ja šie pakalpojumi sniegti saistībā ar šajā
līgumā ietvertajiem servisiem.
Nobeiguma noteikumi
8.1. Ar šo līgumu pielīgtās saistības nav nododamas trešajām personām bez
Līdzēju rakstiskas vienošanās.
8.2. Šis līgums ir saistošs Līdzējiem, to tiesību un pienākumu pārņēmējiem.
8.3. Domstarpības, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms risināmas Līdzēju
savstarpējās sarunās. Ja strīdu nevar izšķirt sarunās, Līdzējiem jāgriežas
tiesā Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā pēc Iznomātāja
atrašanās vietas.
8.4. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz 2 lapām (noteikumi, faktūra un
nodošanas pieņemšanas akts), divos eksemplāros, katram Līdzējam pa
vienam eksemplāram.
8.5. Jebkuri papildinājumi šim līgumam ir spēkā, ja tie noformēti rakstiski un tos
parakstījuši abi Līdzēji.
8.6. Parakstot šo Līgumu, Līdzēji pieņem to par saistošu un izpildāmu.

