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1
Vispārīgie noteikumi
“Pārdevējs” - SIA “REHAU” vai citi koncerna “REHAU” uzņēmumi. Pārdevēja darbība - preču realizācija, piegāde un pakalpojumu sniegšana, cenu noteikšana tiek veikta saskaņā ar tālāk minētajiem noteikumiem. “Pircējs” – jebkura fiziska vai
juridiska persona, kura izdara rakstisku vai mutisku preču vai pakalpojumu pasūtījumu vai pieprasījumu Pārdevējam.
Šie noteikumi attiecas arī uz visām turpmākajām darījuma attiecībām, ieskaitot gadījumus, kad atsevišķs līgums netiek
atkārtoti noslēgts. Šie noteikumi tiek akceptēti, izdarot preču vai pakalpojumu pasūtījumu vai pieprasījumu Pārdevējam.
Akcepts no Pircēja puses saskaņā ar Pircēja darījuma noteikumiem, kas atšķiras no šeit minētajiem, ir pretrunā ar šo
vienošanos un tiek atzīts par spēkā neesošu. Jebkuras novirzes no šiem noteikumiem ir spēkā tikai pēc Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.
2
Cenas un līguma noslēgšana
2.1. Ja citādi nav noteikts, Pārdevēja piedāvātās cenas Pārdevējam nav saistošas. Paraugi un šabloni ir tikai informatīviem nolūkiem un nerada nekādas saistības Pārdevējam. Pirkuma līgumi un vienošanās ir noslēgti un ir spēkā tikai pēc
Pārdevēja rakstiska apstiprinājuma uz Pircēja pasūtījumu vai ar preču piegādi, par kuru Pārdevējs izraksta rēķinu, pēdējā
gadījumā rēķins aizstāj pasūtījuma apstiprinājumu.
2.2. Veicot pasūtījumu, lietotais izteikums “kā piegādāts iepriekš” visos gadījumos attiecas tikai uz Preces dizainu un
nevis uz cenu. Vienīgais akceptētais produkta nosaukums ir REHAU preču nosaukums. Pircēja Precei dotais nosaukums
nav saistošs.
2.3. Jebkurš tehniska rakstura padoms, ko mēs sniedzam rakstveidā vai mutiski,attiecībā uz pielietojumu nav saistošs,
tas attiecas arī uz trešās personas jebkura veida īpašuma tiesībām, un neatbrīvo Pircēju no mūsu produktu pārbaudes, lai
noteiktu to atbilstību paņēmieniem un nolūkiem, kuriem Pircējs ir iecerējis tos lietot.
3
Cenas
3.1. Ja nav noslēgta cita vienošanās, Pārdevēja noteiktajās preču un pakalpojumu cenās nav iekļautas preču
apdrošināšanas, iepakošanas izmaksas, piegādes, pārvadāšanas izdevumi un pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
saskaņā ar piegādes dienā spēkā esošo likmi un citas tamlīdzīgas izmaksas un izdevumi.
3.2. Ja nav noslēgta cita vienošanās, cenas tiek noteiktas bez saistībām Pārdevējam un tās tiek noteiktas, pamatojoties
uz faktiskajām izmaksām līdz piegādes dienai. Ja rodas jebkādas izmaiņas izmaksās pirms piegādes dienas, kā piemēram,
cenu paaugstināšanās izejvielām vai darba samaksas paaugstināšanās, pārdevējam ir tiesības attiecīgi izmainīt savas
cenas.
3.3. Par pasūtījumiem, kuriem cena nav nolīgta, tiek izrakstīti rēķini saskaņā ar piegādes dienā spēkā esošajām cenām.
3.4. Ja nav noslēgta cita vienošanās, pārdošanas cenas, kā arī visas piedāvājuma cenas un kalkulācijas tiek veiktas euro (€).
4
Maksājuma noteikumi
4.1. Ja nav citas vienošanās, Pircējs maksā Pārdevējam priekšapmaksu Pārdevēja izrakstītajā rēķinā norādītajā bankas
kontā.
4.2. Mūsu tirdzniecības aģenti un pārstāvji nav pilnvaroti saņemt maksājumus par Precēm un to piegādi.
4.3. Nav atļauts ieturēt vai ieskaitīt maksājumus, balstoties uz jebkuru pretprasību, kuru izvirza Pircējs, ja vien puses rakstveidā nav vienojušās par pretējo.
4.4. Ja tiek pārsniegts maksājuma termiņš, maksājums bez iepriekšēja atgādinājuma tiek uzskatīts par kavētu. Ja Pircējs
neapmaksā rēķinu, saņemot atgādinājumu par kavētiem maksājumiem, arī tad maksājums tiek uzskatīts par kavētu.
4.5. Pārdevējs var akceptēt arī čekus, taču Pārdevējs neatbild par čeku uzrādīšanu un protestu. Ja čeki tiek akceptēti,
maksājums ir veikts tikai tad, kad Pārdevējs ir saņēmis naudu pilnā apmērā. Gadījumos, kad čeki tiek akceptēti, atlaides un
jebkuras radušās izmaksas tiek iekļautas rēķinos. Čeku vietā Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt maksājumu
skaidrā naudā, nosūtot dokumentus atpakaļ Pircējam. Veicot maksājumu ar čeku, atlaide atskaitāma no maksājuma
summas tikai tad, ja Pārdevējs čeku saņēmis termiņā.
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4.6. Ja Pircējs nokavē jebkura maksājuma termiņu, Pircējam ir pienākums maksāt soda naudu 0, 5 % apmērā no termiņā
nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu. Gadījumā, ja maksājuma noteikumi netiek ievēroti vai ir tādi apstākļi, kas
var samazināt Pircēja kredītspēju, Pārdevēja prasības kļūst nekavējoties izpildāmas, neņemot vērā jebkurus diskontētā, bet
vēl nesamaksātā čeka termiņus. Turklāt Pārdevējs ir tiesīgs veikt jebkuru neapmaksātu Preču partijas piegādi tikai pret
priekšapmaksu vai nodrošinājumu. Ja priekšapmaksa netiek veikta vai
nodrošinājums nav iesniegts noteiktajā laika periodā, Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt līgumu attiecībā uz visiem nenokārtotajiem pakalpojumiem un piegādēm, kā rezultātā Pircējs zaudē visas piederošās tiesības un prasības uz nepiegādātajām
Precēm.
4.7. Maksājuma termiņa neievērošanas gadījumā visi tekošie rēķini un visos rēķinos uzrādītās summas ir maksājamas un
saistības izpildāmas nekavējoties
4.8. Pārdevējam ir tiesības ieskaitīt visas prasības pret Pircēju, pret visām prasībām, kuras pret Pārdevēju vērš Pircējs,
pamatojoties uz preču piegādi vai likumdošanas aktiem.
5
Īpašuma tiesību nodošanas atliekošais nosacījums un citi nodrošinājumi
5.1. Īpašuma tiesību nodošanas atliekošais nosacījums – īpašuma tiesības uz jebkurām mūsu piegādātajām precēm pāriet
Pircējam pēc tam, kad ir saņemta pilna samaksa no Pircēja, ieskaitot jebkuru nokavējuma naudu vai līgumsodu un ieskaitot
jebkuru samaksu, kura var rasties no darījuma attiecībām nākotnē.
5.2. Ja preces, uz kurām īpašuma tiesības nav pārgājušas Pircējam un kuras ir piegādājis Pārdevējs, tiek apstrādātas, savienotas vai pārveidotas, minētā apstrāde, pārveidošana un savienošana nerada īpašuma tiesības nedz Pircējam, nedz
trešajām personām. Apstrādātās un pārveidotās preces kalpo kā mūsu garantija tikai to preču vērtības apmērā, uz kurām
attiecas īpašuma tiesību atliekošais nosacījums. Gadījumā, ja Pircējs apstrādā preces, kuras nepieder Pārdevējam, izmantojot Pārdevēja piegādātās preces, Pārdevējam ir kopīpašuma tiesības uz jauno preci, proporcionāli Pārdevēja piegādāto
preču vērtībai (rēķinā uzrādītajā summā), kā rezultātā uz jauno preci attiecas īpašuma tiesību atliekošais nosacījums šo
noteikumu izpratnē.
5.3. Pircējam ir tiesības apstrādāt un pārdot Preces, uz kurām attiecas īpašuma tiesību atliekošais nosacījums, ikdienas
uzņēmējdarbībā.
5.4. Pircējs ar šo ieķīlā Pārdevējam visas savas prasības, ieskaitot bilancē ierakstītās prasības no noslēgtajiem līgumiem
un no Pārdevēja piegādāto Preču nodošanas apstrādei vai savienošanai; iepriekšminētais piemērojams tādā pašā apmērā
visām citām Pircēja prasībām, kam ir cits tiesisks pamats (apdrošināšanas, civiltiesību pārkāpums utt.) attiecībā uz
Precēm uz kurām attiecas īpašuma tiesību nodošanas atliekošais nosacījums. Ķīla katrā atsevišķā gadījumā tiek aprobežota ar piegādāto Preču vērtību, kas uzrādīta Pārdevēja rēķinos. Ja Pircēja klients ir likumīgi ierobežojis ķīlas nodibināšanu uz prasībām, uzskatāms, ka prasības ir Pārdevējam ieķīlātas pirms iepriekš minētās ķīlas tiesību ierobežošanas.
Pircējs pilnvaro Pārdevēju savā vārdā iekasēt Pārdevējam pienākošās prasības , tiklīdz Pircējs zaudē tiesības saskaņā ar
zemāk minēto vienošanos saņemt samaksu savā vārdā.
5.5. Pārdevējs pilnvaro Pircēju , līdz pilnvaras atsaukumam, iekasēt Pārdevējam pienākošās prasības uz sava rēķina un
savā vārdā.
Ar šo Pircējs cedē Pārdevējam visas prasījuma tiesības pret saviem debitoriem gadījumā, ja Pircējs laikā neveic jebkurus
maksājumus Pārdevējam. Tiklīdz Pircējs neizpilda jebkuru savu saistību pret Pārdevēju vai iestājas jebkuri no punktā 4.6.
minētajiem apstākļiem, Pircējs pēc Pārdevēja pieprasījuma norāda ieķīlātās prasības un iesniedz Pārdevējam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus.
Pircējam ir pienākums, bet Pārdevējam ir tiesības informēt Pircēja parādniekus par Pārdevēja ķīlas tiesību un pieprasīt no
parādniekiem maksājumus.
5.6. Pēc piegādes Preces nevar ieķīlāt, tās arī nevar būt par galvojuma objektu bez Pārdevēja iepriekšējas piekrišanas.
Ja trešās puses veic darbības, kuru mērķis ir iegūt Preces, uz kurām attiecas īpašuma tiesību nodošanas atliekošais
nosacījums, Pircējs paziņo trešajai pusei par Pārdevēja īpašuma tiesībām un bez kavēšanās paziņo Pārdevējam par iepriekšminētajām darbībām, un nodrošina Pārdevējam nepieciešamo palīdzību minēto īpašuma tiesību aizsardzībai.
5.7.

Ja Pircējs pārkāpj līguma noteikumus, īpaši nesamaksas gadījumā, Pārdevējam ir tiesības aizstāvēt īpašuma
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tiesības un pieprasīt nekavējoties atdot Preces, uz kurām attiecas īpašuma tiesību atliekošais nosacījums, un Pārdevējam pašam vai ar pārstāvju starpniecību saņemt tās savā kontrolē vai, ja nepieciešams, pieprasīt Pircēja prasību
nodošanu Pārdevējam. Minētā īpašuma tiesību atliekošā nosacījuma aizstāvēšana nelauž līgumu.
5.8. Ja pārdevējam par labu nodibinātā nodrošinājuma vērtība pārsniedz Pārdevēja prasības (tajā skaitā nenomaksātās soda naudas un līgumsodus) kopumā par vairāk nekā 20 %, Pārdevējs, pēc Pircēja lūguma, apņemas atbrīvot
nodrošinājuma daļu pēc Pārdevēja izvēles.
5.9. Pircējs apdrošina visas preces, uz kurām attiecas īpašuma tiesību atliekošais nosacījums, pret ugunsgrēku,
zādzību un citiem riskiem, ja to pieprasa Pārdevējs, apdrošināšanas līgumā kā atlīdzības saņēmēju norādot Pārdevēju.
Ar šo Pārdevējam tiek piešķirtas tiesības pieprasīt no apdrošināšanas sabiedrībām atlīdzināt zaudējumus (kaitējumu)
tādā vērtībā, kādā ir preces, uz kurām attiecas īpašuma tiesību atliekošais nosacījums. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt
saskaņot apdrošināšanas sabiedrību un noteikumus.
6
Piegādes un izpildes termiņi
6.1. Piegādes vieta ir Rīga vai vieta, kas norādīta rēķinā. Pārdevēja saistības ir uzskatāmas par izpildītām, kad
pircējam tiek paziņots, ka prece ir gatava nosūtīšanai un atrodas Pārdevēja noliktavā vai citā vietā; ja vien puses nav
vienojušās, ka piegādi vai nosūtīšanu veiks Pārdevējs.
6.2. Piegādei un izpildei paredzētais termiņš tiek automātiski pagarināts par saprātīgu termiņu gadījumos, ja tiek
veiktas darbības nozares apstākļu, it īpaši streiku un lokautu gadījumos, kā arī nepārvaramas varas gadījumos, kad
minētā
vara būtiski ietekmē piegādājamo preču ražošanu vai piegādi, vai pieprasītos pakalpojumus. Iepriekšminētais ir
piemērojams arī gadījumos, kad nepārvaramas varas apstākļi ir Pārdevēja piegādātājiem, respektīvi, ja pašapgāde ar
preču izgatavošanai nepieciešamajiem materiāliem ir kavēta ne Pārdevēja vainas dēļ, vai tie notiek laikā pēc līguma
pārkāpšanas no Pārdevēja puses.
Ja piegādes vai izpildes termiņš tiek ilgstoši pārsniegts / termiņa kavējums turpinās ilgstoši, Pārdevējam un – pēc
tam, kad Pārdevējam atvēlētais termiņš ticis pagarināts un pagājis bez rezultātiem – Pircējam ir tiesības pārtraukt
līgumu.
Svarīgākos gadījumos Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par nepārvaramas varas sākumu un beigām.
6.3. Pircējs var pārtraukt līgumu bez iepriekšējas izpildes vai piegādes termiņa pagarināšanas, ja Pārdevējs nespēj
izpildīt pakalpojumu pirms riska pārejas. Turklāt Pircējs var pārtraukt līgumu gadījumos, kad Pārdevējam nav
iespējams izgatavot kādu daļu no pasūtītajām precēm un Pircējam ir pamatota vēlme atteikties no daļējas piegādes.
Citos gadījumos Pircējam jāmaksā uz daļējo preču piegādi attiecināmā līgumcena. Pārējos gadījumos ir spēkā šo
noteikumu 9. paragrāfs. Ja apstākļi, kas padara neiespējamu pakalpojuma izpildi, iestājas preču pieņemšanas
kavējuma laikā, vai ja par šiem apstākļiem ir atbildīgs vienīgi vai galvenokārt tikai Pircējs, viņam ir pienākums maksāt
atlīdzību.
6.4. Ja Pārdevējs nokavē preču piegādes vai pakalpojuma izpildes termiņu un Pircējam tādēļ rodas zaudējumi,
Pircējam ir tiesības pieprasīt kavējuma kompensāciju. Tās apjoms par katru pilnu nokavēto nedēļu ir 0, 5 %, bet
kopumā augstākais 5 % no tās kopējās piegādes daļas vērtības, ko kavējuma rezultātā nav iespējams pielietot savlaicīgi vai atbilstoši līgumam .Ja piegādes termiņš tiek pārsniegts un Pircējs pagarina Pārdevējam atvēlēto piegādes
termiņu - pie tam ņemot vērā likumā noteiktos izņēmuma gadījumus - par saprātīgu termiņu, un minētais termiņš
netiek ievērots, Pircējam likuma priekšrakstu ietvaros ir tiesības pārtraukt līgumu. Pārējās no piegādes termiņa
kavējuma izrietošās prasības nosakāmas vienīgi saskaņā ar šo noteikumu 9.paragrāfu.
6.5. Prece, par kuru paziņots, ka tā gatava nosūtīšanai, pēc piegādes termiņa notecēšanas, ja prece nav izsūtīta vai
saņemta Pircēja darbības vai bezdarbības rezultātā vai Pircēja vainas dēļ, Pircējam ir nekavējoties jāpieprasa; pretējā
gadījumā Pārdevējam ir tiesības piegādāt vai uzglabāt preces pēc saviem ieskatiem uz Pircēja rēķina un Pircējam
uzņemoties risku. Tas pats ir attiecināms uz gadījumu, kad Pārdevējs nespēj veikt nosūtīšanu tādu iemeslu pēc, kuri ir
ārpus Pārdevēja kontroles. Pēc paziņojuma, ka Preces ir gatavas nosūtīšanai, Preces tiek uzskatītas par piegādātām
un Pārdevējs ir tiesīgs par tām izrakstīt rēķinu.
6.6. Nosūtīšanas veids, transporta veids, pārvadāšanas maršruts, kā arī precēm nepieciešamo aizsarglīdzekļu
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kvalitāte un kvantitāte, ekspeditora vai preču pārvadātāja un iepakojuma izvēle ir Pārdevēja ziņā, ciktāl savādāk netiek
noteikts ar attiecīgo inkotermu. Iepriekšminētais tiek veikts pēc Pārdevēja ieskatiem un ar pienācīgu rūpību bez
jebkādām saistībām. Preces tiek Preces tiek apdrošinātas tikai pēc Pircēja lūguma un uz tā rēķina.
6.7. Atļautas ir arī daļējas piegādes. Pārdevējam ir tiesības piegādāt preces par 10% vairāk vai mazāk nekā uzrādīts
pasūtījumā vai 20%, ja tiek piegādātas preces, kas ražotas pēc specifikācijas, par piegādāto kvantitāti, izrakstot atbilstošus rēķinus.
7
Riska pāreja
7.1. Ja nav noslēgta vienošanās par pretējo, Pircējs uzņemas risku visos gadījumos, kad preces tiek nodotas ekspeditoram vai pārvadātājam, taču vēlākais, kad tās atstāj Pārdevēja noliktavu.
7.2. Sūdzības par nepilnu piegādi, bojātām precēm vai nepareizu piegādi, tiek iesniegtas rakstveidā nekavējoties,
bet Pārdevējam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc preču saņemšanas. Pretējā gadījumā piegādes tiek uzskatītas
par apstiprinātām bez ierunām un sūdzībām.
8
Atbildība par brāķi
Pārdevējs uzņemas atbildību par piegādes materiālām un tiesiskām nepilnībām, izslēdzot tālākas prasības, kas varētu
celties no brāķētās piegādes, un ar nosacījumu, ka tiek ņemti vērā 9. paragrāfā uzskaitītie gadījumi. Materiālās nepilnības
8.1. Visām precēm vai pakalpojumiem, kam pirms noilguma termiņa notecēšanas parādās materiālas nepilnības,
pēc Pārdevēja izvēles bez maksas jānovērš nepilnības vai jāpiegādā vietā citas preces, ja šo nepilnību iemesls
eksistējis jau pirms riska pārejas.
8.2. Pēc nepilnību konstatēšanas Pārdevējam jādod iespēja saprātīgā termiņā novērst nepilnības vai piegādāt citas
preces. Ja citu Preču piegāde vai nepilnību novēršana ir nesekmīga, Pircējs – neskarot iespējamas prasības pēc
zaudējumu atlīdzības saskaņā ar šo noteikumu 9.paragrāfu - var pārtraukt līgumu vai samazināt cenu.
8.3. Pārdevējs neuzņemas atbildību par brāķi, ja novirzes no atrunātajām preces īpašībām ir nebūtiskas, ja preces
lietojamība iespaidota vien nebūtiski, kā arī preces dabiskas nolietošanās gadījumā vai pie bojājumiem, kas radušies
pēc riska pārejas nepareizas vai paviršas preces lietošanas, pārmērīga noslogojuma vai nepiemērotu ekspluatācijas
līdzekļu rezultātā. Pārdevējam ir tiesības noraidīt reklamāciju, ja Pircējs 4 nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas
nav nodevis Pārdevēja rīcībā bojāto preci; šis nosacījums nav spēkā gadījumos, kad bojātās preces nodošana Pārdevēja rīcībā nav iespējama tās īpašību vai izlietojuma dēļ utml.
8.4. Izejot no iepriekšminētā, tiek izslēgtas uz šo noteikumu 9. paragrāfu balstītas Pircēja prasības par nepilnību
novēršanai vai citu preču piegādei nepieciešamo izdevumu atlīdzību, it īpaši transporta, ceļa, darbu un materiālu
izmaksu atlīdzību, ja tās paaugstinās tādēļ, ka piegādātā prece vēlāk tikusi nogādāta uz citu vietu nekā Pircēja
atrašanās vieta; izņemot gadījumus, ja šāda nogādāšana atbilst preces paredzētajam lietojumam.
8.5. Ja Pārdevējam jāpiegādā prece atbilstoši zīmējumiem, modeļiem, paraugiem vai, izmantojot Pircēja piegādātas
detaļas, Pircējs garantē, ka preces saņemšanas valstī netiek pārkāptas trešo personu īpašuma tiesības. Pārdevēja
pienākums ir norādīt Pircējam uz Pārdevējam zināmajām trešo personu tiesībām. Pircējam ir jāatbrīvo Pārdevēju no
prasībām, ko trešās personas vērš pret to, un jāveic radušos zaudējumu atlīdzība. Ja trešās personas, atsaucoties uz
tām piederošām īpašuma tiesībām, aizliedz Pārdevējam veikt preču ražošanu vai piegādi, Pārdevējam ir tiesības –
neveicot tiesiskās situācijas pārbaudi – apturēt darbus, līdz Pircējs un trešās personas ir noskaidrojuši tiesisko
situāciju. Ja Pārdevējam kavējuma dēļ vairs nav iespējams turpināt izpildīt pasūtījumu, Pārdevējam ir tiesības
pārtraukt līgumu.
8.6. Ja nav noslēgta cita vienošanās, Pārdevējam ir pienākums veikt piegādi, ko neskar trešo personu rūpniecisko
īpašuma tiesību un autortiesību prasības, vienīgi piegādātāja atrašanās vietas valstī. Ja piegādāto preču izmantošana
noved pie rūpniecisko īpašuma tiesību vai autortiesību pārkāpuma, Pārdevējs uz sava rēķina nodrošina Pircējam
tiesības turpmākai preces izmantošanai vai modificē preci Pircējam pieņemamā veidā tā, lai novērstu īpašuma tiesību
pārkāpumu. Prasības par zaudējumu atlīdzību, kas iziet ārpus iepriekšminētā, Izslēgtas.
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8.7. Ja iepriekšminēto nav iespējams īstenot uz ekonomiski saprātīgiem nosacījumiem vai saprātīgā termiņā,
Pircējam ir tiesības pārtraukt līgumu. Pie iepriekšminētiem priekšnosacījumiem arī Pārdevējam ir tiesības pārtraukt
līgumu.
8.8. Šī paragrāfa 8.7. punktā minētie Pārdevēja pienākumi ir noslēdzoši īpašuma tiesību vai autortiesību pārkāpuma
gadījumā, ar nosacījumu, ka tiek ievērots šo
noteikumu 9. paragrāfs.
Tie ir jāpilda tikai, ja
Pircējs nekavējoties informē Pārdevēju par izvirzītajām prasībām sakarā ar īpašuma tiesību vai autortiesību
pārkāpumu;
Pircējs saprātīgā apmērā atbalsta Pārdevēju pie aizsardzības pret izvirzītajām rasībām, resp. dod Pārdevējam iespēju veikt šī
paragrāfa 8.6. punktā minētos preces modificēšanas pasākumus;
Pārdevējam rezervētas tiesības veikt visus aizsardzības pasākumus, ieskaitot ārpustiesas vienošanās;
tiesisko nepilnību pamatā nav Pircēja norādījums vai īpaša specifikācija un ja tiesību pārkāpumu nav izraisījusi Pircēja
rīcība, patvaļīgi izmainot piegādāto preci vai izmantojot to veidā, kas neatbilst noslēgtajam līgumam, vai veicot citas
darbības, kas novedušas pie īpašuma tiesību pārkāpuma.
9
Atbildība
9.1. Pircēja prasības par zaudējumu un zaudējuma novēršanai izdoto līdzekļu atlīdzību, neatkarīgi no tā, kāda
iemesla dēļ tās izvirzītas, jo īpaši prasības sakarā ar pārkāpumiem debitorattiecībās un civiltiesību pārkāpumu,
likumdošanā pieļautajās robežās ir izslēgtas, ja vien atbildība neiestājas saskaņā ar šī paragrāfa 9.2. un 9.3. punktu.
9.2. Par kaitējumu, ko rada piegādātā prece, Pārdevējs – neatkarīgi no tiesiskā pamatojuma – atbild tikai tad, ja
a) rīkojies ar nodomu;
b) īpašnieks / institūcijas vai vadošie darbinieki rīkojušies ar rupju nevērību;
c) Pārdevēja vainas dēļ radušies draudi dzīvībai, miesas bojājumi, veselības traucējumi;
d) precei ir defekti, kurus Pārdevējs ļaunprātīgi noklusējis vai garantējis, ka tādu nav;
e) piegādātājai precei ir defekti, ciktāl Pārdevējam pēc likuma par atbildību par produkciju obligāti jāuzņemas atbildība
par kaitējumu, kas radīts personām vai materiālu kaitējumu privāti lietotiem priekšmetiem.
9.3. Ja Pārdevēja darbinieki, kas neieņem vadošus amatus, rīkojušies ar rupju nevērību un šīs rīcības rezultātā
pārkāpti būtiski līguma nosacījumi, Pārdevējs uzņemas par to atbildību. Pārdevējs uzņemas atbildību arī tad, ja tā
darbinieki rīkojušies pavirši; šajā gadījumā atbildība tiek ierobežota uz tipisku, saprātīgi paredzamu kaitējumu.
Paviršas rīcības rezultātā iestājušās Pārdevēja atbildības maksimālais apjoms ir EUR 250 000, 00 uz vienu kaitējuma
gadījumu.
9.4. Iepriekšminētie noteikumi neskar likumdošanas nosacījumus par apgalvojumu patiesīguma pierādīšanas
pienākumu.
10 Noilgums
Visām Pircēja izvirzītām prasībām, neatkarīgi no to tiesiskā pamatojuma, pēc 12 mēnešiem iestājas noilgums.
Attiecībā uz prasībām par zaudējumu atlīdzību pēc šo noteikumu 9. paragrāfa 9.2. punkta “a” līdz “e” apakšpunktiem
spēkā ir likumdošanā noteiktie termiņi.
11
Tehniskā specifikācija, pielaides
11.1. Ja netiek noteikti citādi DIN vai LV standarti, produkcijas specifikācijas vai cita veida standarti (kā, piemēram,
Tehniskie piegādes nosacījumi), cauruļvadiem un profiliem, izņemot no putām ražotos produktus, tiek pieļautas sekojošas tolerances (pielaides):
Mērāmiem profiliem:
platums, augstums un diametrs, DIN 16941-3 A, ļoti aptuveni;
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Izolācijas cauruļvadiem:
speciāli izmēri: vispārīgi saskaņā ar DIN 40621 “Izolācijas caurules B (bez tekstila starpslāņa)”:
iekšējais diametrs: +/-5%
sienu biezums: +/-10%
Pārējiem cauruļvadiem:
iekšējais diametrs: līdz 5 mm +0.1/-0.2 mm
virs 5 līdz 8 mm +0.2/-0.3 mm
virs 8 mm +2.5%/-3%
sienu biezums: līdz 0.7 mm +0.1/-0.1 mm
virs 0.7 līdz 1.5 mm +0.15/-0.15 mm
virs 1.5 mm +10%
Produkcijas garums (iesk. silikona produktus) ir pakļauts lineārajām pielaidēm, kas mērītas istabas temperatūrā tūlīt
pēc izgatavošanas. Profiliem un cauruļvadiem:
saskaņā ar DIN 16941-3A, produkcijai saišķos un ruļļos: +/-2%.11.2.Materiālu cietības pielaide +/-3 (Shore A) vienības
termoplastiem un +/-5 (Shore A) vienības elastomēriem. Tirdzniecībā parastās novirzes attiecībā uz preces īpašībām,
svaru un krāsu nedod tiesības iesniegt reklamāciju par piegādi. Zīmējumi, izmēri un svars, kuri uzrādīti Pārdevēja
aprakstā, tehniskās piegādes noteikumos, ražošanas specifikācijā, piedāvājumos un pasūtījumu apstiprinājumos, tiek
uzrādīti tikai aptuveni. Izmaiņas izmēros, svarā, vienību daudzumā un kvalitātē ir pieļaujamas parasto tirdzniecības
pielaižu robežās vai saskaņā ar attiecīgiem standartiem.
Pārdevējs neuzņemas garantijas par to ievērošanu.
12
Autortiesības un patenttiesības, veidnes un instrumenti
12.1. Pārdevējs rezervē sev pilnas īpašuma un autortiesības uz rasējumiem, paraugiem un līdzīgu informāciju; darīt tos
pieejamus trešajām personām atļauts tikai pēc iepriekšējas Pārdevēja piekrišanas.
12.2. Ikvienā gadījumā Pārdevējs patur ekskluzīvas tiesības uz izstrādājumu ražošanu, ja tie tiek izgatavoti pēc
Pārdevēja skicēm, rasējumiem un ar Pārdevēja izgatavotiem instrumentiem. Kamēr netiek dota pārdevēja rakstiska
atļauja, Pircējam nav tiesību minētos dokumentus un instrumentus nodot tālāk vai izgatavot to kopijas, ne arī izmantot
vai atklāt šādu dokumentu saturu. Iepriekšminētā pārkāpšana rada prasības par zaudējumu atlīdzību. Pārdevējam ir
visas tiesības patenta un dizaina reģistrācijai. Pircējs garantē, ka Preču ražošana un piegāde, kas veikta, balstoties uz
Pircēja iesniegtajiem datiem, nepārkāpj trešo personu tiesības.
Veidnes, šabloni un pārējās ierīces ir uzskatāmas ekskluzīvi par Pārdevēja īpašumu, arī tajos gadījumos, kad Pircējam par tām ir
izrakstīts rēķins, kurā iekļautas ar tiem saistītās izmaksas un izdevumi.
12.3. Tik lielā mērā, cik Pārdevējs ražo vai piegādā modeļus, veidnes, formas, instrumentus vai jebkuru citu elementu
Pircēja vārdā, Pārdevējs atsevišķi izraksta rēķinu par izdevumiem. Tā kā šīs daļējās izmaksas nesedz izdevumus, kuri
radušies veicot dizainu, konstrukciju, iestrādi, know-how un uzturēšanu darba kārtībā , šādas veidnes, modeļi, kā arī
instrumenti un citi palīgmateriāli, ir vienīgi Pārdevēja īpašums. Tas pats attiecas uz modifikācijām vai maiņas modeļiem
un
instrumentiem, kā arī uz veidnēm, kas tiks izgatavotas nākotnē. Instrumentu, veidņu un citas izmaksas tiek
apmaksātas, pievienojot tām ar likumu noteiktu pievienotās vērtības nodokli (PVN), saņemot rēķinu. Pārdevēja
pienākums ir saglabāt šādus priekšmetus 3 (trīs) gadus pēc pēdējās nosūtīšanas dienas.
13
Jurisdikcija un citi jautājumi
13.1. Strīdi par prasībām un Pušu saistībām, ieskaitot strīdus, kas rodas sakarā ar rēķinu un čeku prasībām, neatkarīgi
no maksājuma vietas un strīdus vērtības, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā pēc Latvijas Republikas likumiem.
13.2. Ja līgumpartneris pārtrauc maksājumus vai par viņa īpašumu tiek iesniegta maksātnespējas prasība vai sākts
ārpustiesas izlīguma process, REHAU ir tiesības
atkāpties no līguma neizpildītās daļas.
13.3 Uz līguma priekšmetu attiecas LR likumdošana. Apvienoto Nāciju Konvencija, kas pieņemta 1980. gada 11. aprīlī
un attiecas uz Starptautisko preču pirkumiem, netiek piemērota.
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