1. Līgumslēdzējas puses:
Iznomātājs:
SLYFOX SIA
40203025969
LV40203025969
Meža prospekts 15, Jūrmala, LV-2010
Vladimirs Reskājs, Valdes loceklis
+(371) 27 33 27 33
LV70NDEA0000084839857
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
NDEALV2X

Nomnieks:
Vārds, Uzvārds
Personas kods
Dzimšanas datums
Adrese
Tālrunis
Mobilais tālrunis
E-pasts

2. Termini
•

2.1 Nomnieks – Automašīnas nomas un pakalpojumu sniegšanas līgumā (turpmāk –
Līgums) norādītā rīcībspējīgā fiziskā persona, kas ir sasniegusi 21 gada vecumu, kam
ir B kategorijas vadītāja apliecība un braukšanas stāžs nav mazāks par 2 gadiem. Ikreiz,
kad Nomnieks reģistrējas automašīnas meklēšanas, rezervēšanas, izmantošanas,
apmaksas sistēmā (turpmāk - Mobilā lietotne) un sāk izmantot ar degvielu darbināmu
automašīnu (turpmāk – Automašīna), viņš/viņa ar attiecīgo darbību bez nosacījumiem
apstiprina, ka viņam/viņai ir tiesības lietot Automašīnu saskaņā ar Līguma un nomas
un pakalpojumu sniegšanas noteikumu (turpmāk – Noteikumi) nosacījumiem.

•

2.2 Iznomātājs – līgumslēdzēja Puse, kas šajā Līgumā norādīta kā Iznomātājs.

•

2.3 Puses – Iznomātājs un Nomnieks kopā, katrs atsevišķi – Puse, ja netiek konkrēti
apzīmēts kā viens no tiem.

•

2.4 Līgums – šis Automašīnas nomas un pakalpojumu sniegšanas līgums starp
Iznomātāju un Nomnieku, kas satur šī Līguma nosacījumus, Noteikumus (Pielikums
A), Līgumsodu uzskaitījumu (Pielikums B).

•

2.5 Noteikumi – Nomas un Automašīnas koplietošanas (car sharing) pakalpojumu
(turpmāk - Pakalpojums) sniegšanas noteikumi, ko Nomnieks apstiprinājis, noslēdzot
šo Līgumu, un kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, un kuri pievienoti Līguma
Pielikumā A.

•

2.6 Automašīna – ar degvielu darbināma Automašīna, ko Iznomātājs nodod
Nomniekam lietošanai un izmantošanai saskaņā ar Līgumā un Noteikumos noteikto
kārtību un noteikumiem.

•

2.7 Automašīnas izmantošanas laiks - sākas no brīža, kad Automašīna ir atslēgta, ar
Iznomātāja Mobilās lietotnes starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties komandu
„Sākt braukšanu”, un beidzas, kad Automašīna ir nogādāta Noteikumos norādītajā
Atrašanās vietā, un Automašīnas noma ir izbeigta, ar Iznomātāja Mobilās lietotnes

starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties komandu „Beigt braukšanu”. Maksimālais
vienas nomas periods ir 24 stundas vai arī atbilstoši Mobilajā lietotnē izvēlētajam
tarifam.
•

2.8 Automašīnas sistēma – Automašīnā uzstādīta elektroniska sistēma, kas reģistrē un
nodod Iznomātājam informāciju par Automašīnas atrašanās vietu, Automašīnas
nobraukto attālumu, Automašīnas izmantošanas laiku, kā arī citus datus attiecībā uz
Automašīnu un tās izmantošanu.

•

2.9 Līgumsodu uzskaitījums – uzskaitījums ar Līgumsodiem par Līguma (tai skaitā, bet
ne tikai Noteikumu) neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kas pievienots Līguma Pielikumā
B.

•

2.10 Darba laiks – Iznomātāja darba laiks, t. i. laiks no 09.00 līdz 17.00 pēc Latvijas
laika no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktās svētku dienas, kā arī normatīvajos aktos noteiktos citus izņēmumus.

•

2.11 Cenrādis – izmaksas par Automašīnas nomu un Pakalpojumiem, kā arī pārējās
izmaksas, kas visas ir norādītas Mobilajā lietotnē.

•

2.12 Mobilā lietotne – Iznomātājam piederoša Automašīnas meklēšanas, rezervēšanas,
izmantošanas, apmaksas un pārējo Pakalpojumu sistēma, kas tiek pārvaldīta ar
viedtālruņa palīdzību. Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt no App Store vai
Google Play platformām.

•

2.13 Pakalpojumi – Automašīnas koplietošanas (car sharing) Pakalpojumi, ko
nodrošina Iznomātājs, kas ietver Automašīnas uzturēšanas (kapitālie un tekošie
remonti, tehniskā apkalpošana) pakalpojumus, Automašīnas turētāja obligāto
civiltiesisko transportlīdzekļa apdrošināšanu (OCTA) un Automašīnas apdrošināšanu
(KASKO), visus Automašīnas ekspluatācijai nepieciešamos materiālus (piemēram,
eļļa, logu mazgāšanas šķidrums, degviela u.c.).

•

2.14 Atrašanās vieta – Automašīnas stāvvieta, kur Nomnieks saņem Automašīnu un kur
to
nodod
atpakaļ.
Atrašanās
vietu
saraksts
ir
pieejams
šeit:
www.carguru.lv/lv/parkinglist . Atrašanās vietu sarakstu Iznomātājs var vienpusēji
jebkurā laikā aktualizēt, Mobilajā lietotnē informējot Nomnieku par jebkādiem
grozījumiem Atrašanās vietu sarakstā. Šī iemesla dēļ Nomniekam ieteicams iepazīties
ar Atrašanās vietu sarakstu, novietojot Automašīnu stāvēšanai.

•

2.15 Mājas teritorija – pilsēta, kuras robežās Automašīnu var iznomāt un atgriezt. Šajā
Līgumā Mājas teritorijas ir Rīga, Lidosta „Rīga” un Jūrmala.

•

2.16 Nomas maksa – maksa, ko Nomnieks maksā Iznomātājam par Pakalpojumiem,
saskaņā ar Cenrādi un izvēlēto tarifu Mobilajā lietotnē.

3. Līguma priekšmets
•

3.1 Saskaņā ar šo Līgumu, Iznomātājs apņemas nodrošināt Nomniekam nomas tiesības
uz laiku izmantot un lietot Automašīnu, nodrošinot Pakalpojumus, un Nomnieks
apņemas izmantot Automašīnu saskaņā ar Līgumu un Noteikumiem, kā arī maksāt

Nomas maksu. Maksimālais vienas nomas periods ir 24 stundas vai arī atbilstoši
Mobilajā lietotnē izvēlētajam tarifam.
•

3.2 Noslēdzot šo Līgumu, Iznomātājs apstiprina Nomnieka lietotāja numuru (mobilā
telefona numuru) Mobilajā lietotnē. Nomnieks apņemas aizsargāt Mobilās lietotnes
lietotāja numuru, paroles datus un apņemas informēt Iznomātāju, ja tie tiek pazaudēti
vai mainīti. Nomnieks ir atbildīgs par šo datu drošību.

•

3.3 Automašīnas rezervāciju pārvaldīšanas kārtība, Automašīnas izmantošanas kārtība,
Automašīnas apskates nosacījumi, Automašīnas defektu un nesavienojamības
noteikumi un pārējie ar Automašīnas nomu un Pakalpojumiem saistītie nosacījumi ir
noteikti Noteikumos, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa un publicēti Mobilajā
lietotnē.

•

3.4 Pēc Līguma noslēgšanas Nomniekam ir tiesības veikt darbības saistībā ar
Automašīnas rezervēšanu, izmantojot Mobilo lietotni. Šis Līgums ir uzskatāms par
vienošanos starp Iznomātāju un Nomnieku, kas apliecina, ka Iznomātāja un Nomnieka
darbībām, kas veiktas, izmantojot Mobilo lietotni, ir tāds pats juridisks spēks kā
parakstam uz rakstiskiem dokumentiem, un tie var tikt izmantoti kā pierādījums tiesā
vai citā strīdu risināšanas institūcijā.

•

3.5 Katrai Automašīnai ir Automašīnas aizdedzes atslēga, Automašīnas reģistrācijas
apliecība, līgums par apdrošināšanu, apdrošināšanas noteikumi un Circle K degvielas
karte.

•

3.6 Pirms uzsākt pārvietošanos ar Automašīnu vai iedarbināt Automašīnas motoru,
Nomniekam Automašīna ir jāapskata un jāpārbauda, vai nav redzamu bojājumu, ārēji
redzamu vai citādi konstatējamas neatbilstības, vai netrūkst kāds no 3.5. punktā
norādītajiem Automašīnas piederumiem, un, ja tas tiek atklāts, Nomniekam
nekavējoties jāinformē Iznomātājs Noteikumos noteiktajā kārtībā. Pretējā gadījumā
tiek uzskatīts, ka visi bojājumi un neatbilstības radušās laikā, kad Nomnieks izmantojis
Automašīnu, un Nomnieks ir atbildīgs par šiem bojājumiem.

•

3.7. Automašīnas izmantošanas laikā Nomnieks var novietot Automašīnu jebkurā ceļu
satiksmes noteikumos atļautā publiskā vietā.

•

3.8 Pēc Automašīnas izmantošanas, pabeidzot nomu, Nomniekam Automašīna, tādā
stāvoklī, kādā Nomnieks saņēmis Automašīnu, ņemot vērā Noteikumos norādīto
parasto nolietojumu, ir jānovieto Atrašanās vietā, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus,
novietojot Automašīnu tā, lai Automašīna netraucē citiem ceļu satiksmes dalībniekiem
un gājējiem, pārliecinoties, ka Automašīna ir novietota publiski pieejamā Atrašanās
vietā. Pabeidzot nomu, Nomniekam Automašīna jānovieto tādā veidā, lai citam
Automašīnas nomniekam netiktu apgrūtināta Automašīnas atrašana, piekļūšana tai un
braukšanas uzsākšana.

4. Automašīnas ekspluatācijas apstākļi
•

4.1. Nomniekam jālieto Automašīna atbilstoši tās uzdevumam, ar čakla un kārtīga
saimnieka rūpību, nepārkāpjot Noteikumu un ceļu satiksmes noteikumu prasības.

•

•

4.2. Nomniekam jāievēro Automašīnas ekspluatācijas prasības, Automašīnas ražotāja
norādījumi un ieteikumi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie ceļu
satiksmes noteikumi un pārējo piemērojamo normatīvo aktu prasības. Nomnieks
apņemas ievērot arī Automašīnas ekspluatācijas prasības, kas, pat ja tās nav minētas
iepriekš, tiek uzskatītas par parastām šādu lietu lietošanā.
4.3. Nomniekam ir nekavējoties jāinformē Iznomātājs un attiecīgās valsts iestādes
(piemēram, policija, ugunsdzēsības un glābšanas dienests u.c.) gadījumā, ja
Automašīna pazudusi, iznīcināta, sabojāta vai salūzusi, kā arī ja radušies apstākļi, kas
kavē Automašīnas izmantošanu, lietošanu un parastu ekspluatāciju.

5. Nomnieka atbildība
•

•

•

•

•

•

5.1. Automašīna uzskatāma par paaugstinātas bīstamības avotu, līdz ar to visā
Automašīnas izmantošanas laikā Nomnieks uzņemas atbildību, kas pielīdzināma
paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildībai.
5.2. Nomnieks nav atbildīgs par ārējiem Automašīnas bojājumiem (tas ir, tādi, kurus ir
iespējams konstatēt, veicot Automašīnas apskati no ārpuses), kas radušies agrākas
Automašīnas ekspluatācijas vai tās parasta nolietojuma seku rezultātā, ja Nomnieks
nekavējoties informējis Iznomātāju pirms Automašīnas izmantošanas laika uzsākšanas
par to, kas liedz Nomniekam izmantot Pakalpojumus, uzņemot un nosūtot bojājumu,
nepareizas izmantošanas vai defektu attēlus ar Mobilās lietotnes palīdzību, un ir
īstenojis Iznomātāja sniegtos norādījumus.
5.3. Nomnieks nav atbildīgs par iekšējiem Automašīnas bojājumiem (tas ir, tādi, kurus
ir iespējams konstatēt tikai, veicot Automašīnas apskati no iekšpuses), kas radušies
agrākas Automašīnas ekspluatācijas vai tās parasta nolietojuma seku rezultātā, ja
Nomnieks nekavējoties informējis Iznomātāju pirms uzsākt pārvietošanos ar
Automašīnu vai iedarbināt Automašīnas motoru par to, kas liedz Nomniekam izmantot
Pakalpojumus, uzņemot un nosūtot bojājumu, nepareizas izmantošanas vai defektu
attēlus ar Mobilās lietotnes palīdzību, un ir īstenojis Iznomātāja sniegtos norādījumus.
5.4. Gadījumā, ja Automašīnas izmantošanas laikā Automašīna tiek bojāta vai nozagta
(ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Automašīnas konfiskāciju), tiek pazaudēti vai
sabojāti Automašīnas piederumi (piemēram, aizdedzes atslēga), Nomniekam ir jāmaksā
Iznomātājam Līgumā paredzētais līgumsods un jāatlīdzina Iznomātājam visi zaudējumi
un izmaksas, ja tos nesedz apdrošināšanas sabiedrība, kas Automašīnu apdrošinājusi.
Ja Automašīna tikusi bojāta, iznīcināta vai nozagta (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar
Automašīnas konfiskāciju) tādēļ, ka Nomnieks pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus vai
citus ar ceļu satiksmi un ceļu drošību saistītus normatīvos aktus, Nomniekam ir pilnībā
jāatlīdzina visi Iznomātājam nodarītie zaudējumi un izmaksas.
5.5. Gadījumā, ja pēc Automašīnas lietošanas tā ir netīrāka, kā pēc parastas
ekspluatācijas (gan interjers, gan no ārpuses), Nomniekam ir jāatlīdzina Automašīnas
mazgāšanas un interjera tīrīšanas izmaksas.
5.6. Gadījumā, ja Automašīnas lietošanas laikā Nomnieka vainas dēļ vai tādu apstākļu
dēļ, kas radušies no šādas Automašīnas lietošanas, Automašīna tiek konfiscēta,
aizturēta vai jebkādas citas tiesības uz Automašīnu tiek zaudētas vai ierobežotas,
Nomniekam ir jāizpilda visi pārējie Līguma noteikumi, kas saistīti ar Automašīnu,
kamēr Automašīna tiek atgriezta Iznomātājam. Nomniekam ir jāatlīdzina visi
Iznomātāja zaudējumi un izmaksas, kas radušies šajā Līguma punktā norādīto apstākļu
iestāšanās dēļ.

•

•

•

5.7. Nomniekam ir jāpilda Automašīnu apdrošinājušās apdrošināšanas sabiedrības
noteikto apdrošināšanas noteikumu prasības. Apdrošināšanas noteikumi atrodas katrā
Automašīnā.
5.8. Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par Latvijas Republikas normatīvo aktu
pārkāpumiem. Ja trešās personas vēršas pret Iznomātāju saistībā ar jebkādu Nomnieka
rīcību Automašīnas izmantošanas laikā, Iznomātājs informē Nomnieku par šādu faktu.
Nomniekam 10 (desmit) darba dienu laikā ir jāatlīdzina Iznomātājam nodarītie
zaudējumi un izmaksas, kuras radušās sakarā ar Nomnieka rīcību. Gadījumā, ja
Nomnieks ekspluatē Automašīnu nepareizi vai jebkādā citā veidā pārkāpj šo Līgumu,
kā rezultātā Iznomātājam nodarīti zaudējumi un izmaksas (piemēram, jāmaksā
maksājumi vai sodi valsts institūcijām u.c.), Nomniekam ir jāatlīdzina Iznomātājam
šādi zaudējumi un izmaksas.
5.9. Gadījumā, ja Nomnieks pienācīgi nepilda Līgumu un sniedz nepareizus
apliecinājumus, līdz ar citiem zaudējumiem un izmaksām Nomniekam ir jāatlīdzina
Iznomātāja zaudējumi un izmaksas, kas radušies sakarā ar parāda piedziņu vai citām
darbībām, kas saistītas ar Līguma noteikumu izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, bet ne
tikai maksa par juridiskajiem pakalpojumiem un parāda piedziņas izmaksas.

6. Samaksas noteikumi
•

•

6.1. Nomniekam pirmo reizi pieslēdzoties Mobilajai lietotnei jāizvēlas tarifs un
pašrisks bojājumiem. Pēc tam tarifu un pašrisku bojājumiem var mainīt Mobilajā
lietotnē. Nomnieks saskaņā ar izvēlēto tarifu Mobilajā lietotnē, kas ir spēkā
Automašīnas rezervēšanas brīdī, maksā Nomas maksu par Automašīnas izmantošanu.
6.2. Pēc Automašīnas izmantošanas laika, 24 stundu nomas perioda beigām vai arī
atbilstoši Mobilajā lietotnē izvēlētajam tarifam, Nomniekam ir nekavējoties jāveic
norēķins par Automašīnas lietošanu saskaņā ar šo Līgumu, izmantojot Mobilajā lietotnē
reģistrēto maksājumu karti, Mobilajā lietotnē lietotājam pieejamos tokenus vai
apmaksu ar pēcapmaksas rēķinu juridiskai personai, kuras noteikumus nosaka
automašīnas nomas un pakalpojumu sniegšanas līgums juridiskām personām.
Nepārtraukti izmantojot Automašīnu tādu laika posmu, pēc kura tiek sasniegts
maksimālais viena nomas perioda apmērs vai arī atbilstoši Mobilajā lietotnē
izvēlētajam tarifam (Līguma 3.1. apakšpunkts), Nomniekam ir nekavējoties jāveic
norēķins par Automašīnas izmantošanas laiku, neskatoties uz faktu, ka Automašīnas
noma joprojām turpinās. Gadījumā, ja Automašīna tiek lietota ar pēcapmaksu, kuras
noteikumus nosaka automašīnas nomas un pakalpojumu sniegšanas līgums juridiskām
personām, Nomnieks, izvēloties šo apmaksas metodi, apliecina, ka apmaksas metode
attiecīgajam braucienam ir atbilstoša (tas ir, Automašīnas lietošana juridiskās personas
vārdā). Gadījumā, ja juridiskā persona ceļ jebkādus iebildumus par Nomas maksas
apmaksu, Iznomātajam ir tiesības uzskatīt, ka Nomnieks Automašīnu ir izmantojis kā
fiziska persona, un Iznomātājs var attiecīgo Nomas maksu noņemt no Nomnieka
maksājumu kartes. Nomnieks apliecina, ka viņam/viņai ir tiesības izmantot maksājumu
karti, kuru viņš/viņa ir reģistrējis Mobilajā lietotnē, un ka maksājumu kartē ir pieejami
pietiekami līdzekļi, lai norēķinātos par Iznomātāja sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā
ar Līgumu. Mobilajā lietotnē reģistrētajai maksājumu kartei ir jāļauj veikt automātisku
naudas noņemšanu no ar maksājumu karti saistītā konta. Iznomātājam ir tiesības
automātiski noņemt Līgumā norādīto summu, ja Automašīnai radīti bojājumi
Nomnieka vainas dēļ un Nomniekam ir pienākums segt citus zaudējumus, izmaksas un
maksāt sodus saskaņā ar Līgumu. Ar šo Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs var rezervēt
līdzekļus līdz pat kopējai aplēstai izmaksu un zaudējumu summai un noņemt jebkuras

•

•

summas, ko Nomnieks ir parādā saskaņā ar Līgumu, no Mobilajā lietotnē reģistrētās
maksājumu kartes. Taču, ja naudas rezervēšana neizdodas vai iepriekš minētajā
maksājumu kartē nav pietiekamu līdzekļu, jaunu Automašīnas rezervāciju nevar veikt
un konts Mobilajā lietotnē tiek uz laiku bloķēts, kamēr summa tiek samaksāta un tiek
veikti visi norēķini par Līguma, Noteikumu, Līgumsodu uzskaitījuma un Cenrāža
ietvaros aprēķinātajiem maksājumiem.
6.3. Maksas tiek aprēķinātas saskaņā ar Mobilajā lietotnē un Automašīnas sistēmā
esošajiem datiem. Nomas maksā ir iekļauta Automašīnas novietošana visās Atrašanās
vietās un iebraukšanas maksa Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā. Ja Nomniekam
nepieciešams īslaicīgi novietot Automašīnu citā vietā/zonā, kur tiek iekasēta atsevišķa
maksa par stāvvietu, Nomnieks par Automašīnas novietošanu stāvvietā maksā
patstāvīgi.
6.4. Gadījumā, ja Nomnieks nesamaksā jebkādas Līgumā paredzētās summas, neveic
norēķinu vai neatgriež Automašīnu Līgumā vai Noteikumos norādītajā Atrašanās vietā,
vai jebkādu citu Līguma vai Noteikumu pārkāpuma gadījumā, Iznomātājam ir tiesības
bloķēt Nomnieka piekļuvi Mobilajai lietotnei un bloķēt Automašīnas lietošanu (bloķēt
Automašīnas aizdedzi), kamēr visi Nomnieka pārkāpumi ir novērsti.

7. Līguma spēkā esamība un izbeigšana
•
•
•

•

•

•

7.1. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad tas ir parakstīts Mobilajā lietotnē, un ir spēkā
nenoteiktu laiku.
7.2. Jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu iesniedzot otrai Pusei
rakstisku paziņojumu e-pastā vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš.
7.3. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties apturēt Līguma izpildi, atcelt Nomnieka
rezervācijas un bloķēt Nomnieka piekļuvi Mobilajai lietotnei, ja Nomnieks neievēro
Līgumu un Noteikumus.
7.4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu iesniedzot Nomniekam
rakstisku paziņojumu e-pastā un/vai Mobilajā lietotnē vismaz 5 (piecas) darba dienas
iepriekš, ja Nomnieks būtiski pārkāpj Līgumu. Par šādu būtisku Līguma pārkāpumu
tiek uzskatīts sekojošais, bet ne tikai: jebkuras maksājamās summas samaksas
kavējums ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, atkārtota jebkuru šajā Līgumā paredzēto
saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde, gadījumā, ja Nomnieks lieto Automašīnu,
neievērojot Noteikumus, vai apzināti veic nelikumīgas darbības, kas kaitē vai var kaitēt
Automašīnas, tās sistēmu un Mobilās lietotnes darbībai.
7.5. Līguma izbeigšana neietekmē to Līguma noteikumu spēkā esamību, kas attiecas uz
strīdu atrisināšanas kārtību un citiem noteikumiem, ja šādi noteikumi pēc to būtības
paliek spēkā pēc Līguma izbeigšanas.
7.6. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt Līguma izpildi, atcelt Nomnieka rezervācijas un
bloķēt Nomnieka piekļuvi Mobilajai lietotnei, ja Nomnieks neievēro Līgumu un
Noteikumus. Tāpat, ja Nomnieks nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumu vai
Noteikumus, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Nomniekam atgriezt Automašīnu
tuvākajā Atrašanās vietā Iznomātāja noteiktā termiņā. Ja Nomnieks nepiekrīt vai
neizpilda Iznomātāja prasību Iznomātāja noteiktajā termiņā, Iznomātājam ir tiesības
bloķēt Nomnieka piekļuvi Mobilajai lietotnei, traucēt Automašīnas izmantošanu
(bloķēt Automašīnas iedarbināšanu), neļaut Nomniekam turpināt izmantot
Automašīnu, un Iznomātāja darbiniekam ir tiesības paņemt Automašīnu bez Nomnieka
informēšanas.

8. Vispārīgie noteikumi

•

•

•

•

•
•

8.1. Puses vienojas, ka Iznomātājam ir tiesības vienpusēji nodot visas no šī Līguma
izrietošās tiesības un saistības jebkurai trešajai personai, informējot Nomnieku e-pastā
un/vai Mobilajā lietotnē.
8.2. Puses vienojas, ka šis Līgums, kad apstiprināts Mobilajā lietotnē, tiek uzskatīts par
noslēgtu, spēkā esošu un tam ir tādas pašas juridiskas sekas kā uz papīra parakstītam
Līgumam. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar Nomnieka reģistrēšanos Mobilajā
lietotnē. Līgums (ieskaitot Noteikumus) ir abām Pusēm saistošs dokuments.
8.3. Gadījumā, ja tiek pasludināts, ka jebkurš šī Līguma noteikums ir pretrunā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai jebkāda cita iemesla dēļ kļūst daļēji vai
pilnībā spēkā neesošs, pārējie šī Līguma noteikumi pilnībā saglabā spēku.
8.4. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet vai ir saistīta ar šo Līgumu, un tā
pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā esamību, vispirms tiek risināts savstarpēju sarunu
ceļā saskaņā ar taisnīguma, saprātīguma un tiesiskuma principiem. Ja Puses nepanāk
vienošanos 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad saņemts rakstisks
piedāvājums veikt pārrunas, vai ja jebkura Puse nolemj, ka tālākas sarunas nav
lietderīgas, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība tiek galīgi atrisināts attiecīgajā Latvijas
Republikas tiesā pēc Iznomātāja juridiskās adreses (līgumiskā piekritība). Pēc
pieteicēja izvēles jebkuru strīdu, nesaskaņu vai prasību, kas izriet no šī Līguma, kas
skar to vai tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā neesamību vai
iztulkošanu, var izšķirt Baltijas tirdzniecības šķīrējtiesā (reģ. nr. 40003762437),
saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, mutvārdu procesā.
8.5. Šī Līguma noslēgšanu, tā izpildi, izbeigšanu, tiesību normu tulkošanu un strīdu
atrisināšanu reglamentē Latvijas Republikas materiālās un procesuālās tiesību normas.
8.6. Šī Līguma noteikumus var mainīt Iznomātājs vienpusēji, informējot Nomnieku par
jebkādiem grozījumiem e-pastā (grozītais Līgums jāpublicē Mobilajā lietotnē). Šī
iemesla dēļ Nomniekam ieteicams iepazīties ar Līgumu pirms katras Automašīnas
nomas sākuma.

Apstiprināti 2019. gada 29.jūlijā ar SIA SLYFOX valdes locekļa rīkojumu

