LĪGUMSODU UZSKAITĪJUMS
Pārkāpums

Soda apmērs, EUR

Paskaidrojums

1

Neatgriezeniski sabojāta
navigācijas ierīce un/vai
Automašīnas sistēma
Nomnieka vainas dēļ

200

Navigācijas ierīce un
Automašīnas sistēma ir
neatņemamas
Automašīnas sastāvdaļas
un būtiskas Iznomātāja
darbībai

2

Pazaudēta vai sabojāta
aizdedzes atslēga un/vai
Automašīnas dokumenti
Nomnieka vainas dēļ

200

Pēc nomas pārtraukšanas
aizdedzes atslēga un
dokumenti jāatstāj
Automašīnā

3

Smēķēšana Automašīnas
interjerā

100

Profesionāla
Automašīnas interjera
uzkopšana ir
nepieciešama, lai
novērstu nikotīna
aromātu

4

Soda nauda par smēķēšanas
aizlieguma neievērošanu
Automašīnas interjerā

50

Automašīnas ir būtiskas
Iznomātāja darbībai

5

Dzīvnieku transportēšana
bez īpaši pielāgotām
kastēm Automašīnas
interjerā

100

Profesionāla
Automašīnas interjera
uzkopšana ir
nepieciešama, lai
noņemtu netīrumus

6

Papildus Automašīnas
interjera tīrīšana

150

Profesionāla
Automašīnas uzkopšana
papildus parastajai
uzkopšanai

7

Atkritumu atstāšana
Automašīnas interjerā

30

Pēc nomas pārtraukšanas,
Automašīnas interjerā
nedrīkst atstāt atkritumus,
pārtikas produktus,
dzērienus, šķidrumus un
citus priekšmetus

8

Automašīnas interjers
un/vai tā daļas ir bojātas

Pilnībā jāatlīdzina
visas tīrīšanas un
remonta izmaksas

Automašīnas interjera
rekonstrukcijai var būt
nepieciešama
profesionāla tīrīšana,
remonts un oriģinālās
detaļas

9

Ja Automašīnas nomas
laikā tiek pārkāpti ceļu
satiksmes noteikumi un/vai
citi normatīvie akti, tad
paziņojums par pārkāpumu
tiek nosūtīts Nomniekam
pēc nomas beigām

30 + sods no trešās
personas pēc
izrakstītās soda
kvīts

Sods sastāv no
Iznomātāja
administratīvajiem
izdevumiem un papildus
Nomniekam ir jāmaksā
sods, ko piestāda trešā
persona par veiktajiem
pārkāpumiem

10

Darbības, kas saistītas ar
atkārtotiem paziņojumiem
par soda naudām

25

Sods, lai segtu
Iznomātāja
administratīvos
izdevumus

11

Automašīnu vada trešā
persona

250

Tikai Nomniekam ir
tiesības vadīt Automašīnu

12

Nomnieks atklāja Lietotāja
konta datus (lietotāja
numurs, parole) citai
personai

250

Tikai Nomniekam ir
tiesības izmantot
Lietotāja konta datus

13

Neveiksmīga vai kavēta
informēšana par satiksmes
negadījumu

300

Ja ir noticis ceļu
satiksmes negadījums,
Nomniekam nekavējoties
jāinformē policiju, citas
iestādes (ja nepieciešams)
un Iznomātāju

14

Nav ievēroti Iznomātāja vai
Iznomātāja operatora
sniegtie norādījumi
(gadījumā, kad
Automašīnai konstatēta
tehniska kļūme, bojājumi,
avārija, u.c.)

250

Automašīnas ir būtiskas
Iznomātāja darbībai

15

Automašīna tiek bojāta vai
iznīcināta satiksmes
negadījumā Nomnieka
vainas dēļ

500 + Kompensēt
visus bojājumus un
zaudējumus, ja tos
nekompensē
apdrošināšanas
sabiedrība

Automašīnas ir būtiskas
Iznomātāja darbībai

16

Automašīna tiek nozagta
(ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar
Automašīnas konfiskāciju)
Nomnieka vainas dēļ

Kompensēt visas
izmaksas un
zaudējumus, ja tos
nekompensē
apdrošināšanas
sabiedrība

Automašīnas ir būtiskas
Iznomātāja darbībai

17

Automašīna nav atstāta
lietošanas Noteikumos
norādītajā Atrašanās vietā
un teritorijā, bet ir Rīgā,
Lidostā „Rīga” vai
Jūrmalā, un degvielas
tvertnē degvielas līmenis ir
mazāks par 25 % no
degvielas tvertnes

30

Automašīna jātransportē
uz tuvāko Atrašanās vietu
Rīgā, Lidostā „Rīga” vai
Jūrmalā

18

Automašīna nav atstāta
lietošanas Noteikumos
norādītajā Atrašanās vietā
un teritorijā, nav Rīgā,
Lidostā „Rīga” vai Jūrmalā
un degvielas tvertnē
degvielas līmenis ir mazāks
par 25 % no degvielas
tvertnes

50 + Automašīnas
transportēšanas
izmaksas

Automašīna jātransportē
uz tuvāko Atrašanās vietu
Rīgā, Lidostā „Rīga” vai
Jūrmalā. Soda naudu
sastāda sods un
Automašīnas
transportēšanas izmaksas.

19

Automašīna tiek vadīta
un/vai atrodas ārpus
Latvijas Republikas
teritorijas

500

Automašīnas nedrīkst
izmantot ārpus Latvijas
Republikas teritorijas

20

Degvielas daudzuma
nesakritība, salīdzinot
ielieto degvielas daudzumu
ar Automašīnā esošo
degvielas daudzumu

50

Ja Nomnieks ir rūpīgs
lietotājs, nevajadzētu būt
nesakritībai

21

Automašīnas uzpildīšana ar
neatbilstošu degvielu

1000

Automašīnas ir būtiskas
Iznomātāja darbībai

22

Degvielas karte tiek
izmantota citu
transportlīdzekļu
uzpildīšanai vai degviela
tiek pildīta citos traukos

100 + Nomnieks
atlīdzina
Iznomātājam
nodarītos
zaudējums un
izmaksas

Degvielas karte
jāizmanto Iznomātāja
Automašīnām, citos
gadījumos tiks ziņots
policijai par degvielas
piesavināšanos

23

Pazaudēta vai bojāta
degvielas karte

50 + Nomnieks
atlīdzina
Iznomātājam
nodarītos
zaudējums un
izmaksas

Sods, lai segtu
Iznomātāja
administratīvos
izdevumus un
zaudējumus

24

Automašīnu atstāj
nepieņemamā vietā Rīgā,
Lidostā „Rīga” vai Jūrmalā

30 + Automašīnas
transportēšanas
izmaksas

Automašīna jāatstāj Rīgā,
Lidostā „Rīga” vai
Jūrmalā vietā kura
norādīta Līgumā

25

Automašīna atstāta
Atrašanās vietā ar ieslēgtām
gaismām un/vai atvērtiem
logiem

50

Nomniekam jānodrošina
Automašīnas drošība

26

Braukšana ar Automašīnu
alkohola reibumā,
narkotisko vai psihotropo
vielu ietekmē

1000

Ir aizliegts braukt
alkohola reibumā,
narkotisko psihotropo
vielu ietekmē

