
  

 

«VTS» VISPĀRĒJIE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI 
  
Šie VTS vispārējie pārdošanas noteikumi ir piemērojami «VTS Group» izplatīšanas uzņēmumu 
izpildāmai Klientu pirkšanas pasūtījumos skaidri norādīto gaisa apstrādes iekārtu pārdošanai un 
piegādei.  
 
 

1. § 
Līguma priekšmets 

  
1. VTS GROUP izplatīšanas uzņēmumam [tālāk tekstā: VTS] ir pienākums pārdot un piegādāt 

Klientam gaisa apstrādes iekārtas, kas ir detalizēti norādītas VTS piedāvājumā [tālāk tekstā: 

Piedāvājums] un Klienta pirkšanas pasūtījumā [tālāk tekstā: Pirkšanas pasūtījums], par norunāto 

atlīdzību.  

  
  

2. § 
Iekārtas 

  
1. Gaisa apstrādes iekārtu tips, daudzums, tehniskā specifikācija, piegādes vieta un datums, kā arī 

atlīdzība katrā gadījumā ir norādīta Piedāvājumā un tā pielikumos.  

  
  

3. §  
Atlīdzība  

  
1. Par gaisa apstrādes iekārtu pārdošanu un piegādi Klients, kas iesniedz Pasūtījumu, maksā 

Piedāvājumā norādīto atlīdzību.  

2. Ja Piedāvājumā nav norādīts citādi, Klients maksā uzņēmumam VTS avansu Piedāvājumā 

norādītajā apmērā uzreiz pēc Pirkšanas pasūtījuma iesniegšanas.  

3. Ja ir pienākums maksāt avansu un tas nav izdarīts 14 dienu laikā pēc Pirkšanas pasūtījuma 

iesniegšanas, VTS sagatavo jaunu dokumentāciju šim pārdošanas un piegādes gadījumam, tai 

skaitā jaunu piedāvājumu un pirkšanas pasūtījumu. Jaunam piedāvājumam ir jauns numurs, tas 

ietver jaunus gaisa apstrādes iekārtu numurus un var ietvert jaunus pārdošanas un piegādes 

noteikumus.  

4. Klientam ir pienākums samaksāt uzņēmumam VTS atlikušo maksājuma daļu Piedāvājumā 

norādītajā termiņā.  

5. Gaisa apstrādes iekārtas ir uzskatāmas par VTS īpašumu, kamēr Klients nav samaksājis visu 

Piedāvājumā norādīto atlīdzību.  

6. Klients veic visus maksājumus Piedāvājumā norādītajā VTS bankas kontā.  

  
  

4. §  
Piegādes termiņi  

  
1. VTS piegādā gaisa apstrādes iekārtas Klientam Piedāvājumā norādītajos datumos, kas ir 

aprēķināti no dienas, kurā avanss ir iemaksāts VTS bankas kontā, vai datuma, kurā Klients ir 

izpildījis citus Piedāvājumā norādītos nosacījumus.  

2. Pirms gaisa apstrādes iekārtu piegādes VTS nosūta Klientam rakstveida paziņojumu, ka gaisa 

apstrādes iekārtas ir gatavas piegādei [tālāk tekstā: Piegādes apstiprinājums].  



  

 

3. Pēc tam, kad Klients saņem Piegādes apstiprinājumu, Klientam ir pienākums izpildīt visas 

Piedāvājumā norādītās saistības pirms gaisa apstrādes iekārtu piegādes, tādas kā, piemēram, 

atlikušās atlīdzības summas daļēja samaksa vai saskaņota nodrošinājuma piegāde saistībā ar 

atlikto maksājumu.  

4. Kamēr Klients nav izpildījis visas Piedāvājumā norādītās saistības, uzņēmumam VTS ir tiesības 

aizturēt gaisa apstrādes iekārtu piegādi.  

5. Ja Klients neizpilda Piedāvājumā norādītās saistības 14 dienu laikā no Piegādes apstiprinājuma 

saņemšanas, gaisa apstrādes iekārtu piegādes laiki var tikt pagarināti.  

6. Ja gaisa apstrādes iekārtas nav nosūtītas Piegādei no VTS noliktavas 14 dienu laikā no Piegādes 

apstiprinājuma saņemšanas sakarā ar iemesliem, kas attiecas uz Klientu, uzņēmumam VTS ir 

tiesības prasīt Klientam samaksāt līguma soda naudu par gaisa apstrādes iekārtu glabāšanu –

0,05% apmērā no glabāto gaisa apstrādes iekārtu atlīdzības par katru dienu, pārsniedzot 14 

dienas. 

7. Gaisa apstrādes iekārtas piegādā Klientam, pamatojoties uz CPT (transportēšana apmaksāta 

līdz) (Incoterms 2000) līdz Piedāvājumā norādītajam galamērķim – samontētas, iepakojumos 

montāžai objektā vai kā samontētas sekcijas, kuru savienošanu veic Klients.  

8. Uzņēmumam VTS nav pienākums izkraut gaisa apstrādes iekārtas no transportlīdzekļa vai 

iekraut objekta transportā.  

9. Klientam ir pienākums izkraut gaisa apstrādes iekārtas no transportlīdzekļa, iepakojumos 

piegādātās gaisa apstrādes iekārtas nogādāt montāžas vietā un nodrošināt personu, kas ir 

pilnvarota apstiprināt gaisa apstrādes iekārtu piegādi Klienta vārdā. Gaisa apstrādes iekārtu 

piegādes apstiprinājuma pilnvarojuma šablons ir pieejams vietnē www.vtsgroup.com un VTS 

pārstāvības birojos.   

10. Gaisa apstrādes iekārtas nodod Klientam vai Klienta pilnvarotai personai, tikai pamatojoties uz 

rakstveida piegādes protokolu [tālāk tekstā: Piegādes protokols]. Piegādes protokola šablons ir 

pieejams vietnē www.vtsgroup.com un VTS pārstāvības birojos.  

11. Gadījumā, ja Klients vai Klienta pilnvarota persona neatrodas gaisa apstrādes iekārtu piegādes 

vietā vai atsakās parakstīt Piegādes protokolu bez būtiska attaisnojoša iemesla, uzņēmumam 

VTS ir tiesības vienpusēji parakstīt Piegādes protokolu, kas ir uzskatāms par Pirkšanas 

pasūtījuma izpildi.  

  
  

5. §  
Samontētu gaisa apstrādes iekārtu vai samontētu sekciju piegāde  

  
1. Ja gaisa apstrādes iekārtas ir paredzēts piegādāt samontētā vai samontētu sekciju formā, 

datums, kurā tās jāpiegādā Klientam, tiek pagarināts par Piedāvājumā norādīto montāžas laiku.  

  
  

6. §  
Piegāde iepakojumos / montāža objektā  

  
1. Piedāvājumā norādītā VTS atlīdzība ietver iepakojumos piegādāto gaisa apstrādes iekārtu 

montāžu objektā tikai tādā gadījumā, ja piegādes un montāžas vieta atrodas 200 km attālumā no 

tuvākā VTS pilnvarotā servisa. Aktuālais VTS pilnvaroto servisu saraksts ir pieejams vietnē 

www.vtsgroup.com un VTS pārstāvības birojos.  

2. Klientam ir pienākums rakstveidā infomēt VTS, kad Klients ir gatavs gaisa apstrādes iekārtu 

montāžai uzstādīšanas vietā. Piegādes apstiprinājuma šablons ir pieejams vietnē 

www.vtsgroup.com un VTS pārstāvības birojos.  



  

 

3. Iepakojumos piegādāto gaisa apstrādes iekārtu montāžas vietā Klientam ir pienākums:  

a. nodrošināt iepakojumu pilnību no piegādes brīža  līdz montāžas sākumam,  

b. sagatavot montāžas vietu saskaņā ar prasībām, kas ir norādītas tehniskajā dokumentācijā 

[tālāk tekstā: Tehniskā dokumentācija], kura ir pieejama vietnē www.vtsgroup.com un VTS 

pārstāvības birojos,  

c. nodrošināt apstākļus un pamatni gaisa apstrādes iekārtu montāžai saskaņā ar Tehniskajā 

dokumentācijā norādītajām prasībām,  

d. nodrošināt bezmaksas jaudas izvadu, kas atrodas ne vairāk kā 20 metru attālumā no 

montāžas vietas, un montāžas vietas apgaismojumu,  

e. nodrošināt citus apstākļus, kas garantē drošu un efektīvu montāžu.  

4. VTS montāža objektā neiekļauj:  

a. elektroinstalācijas izveidošanu, savienošanu ar dzesēšanas avotu sildīšanu un siltummaiņa 

vārstu montāžu,  

b. vadības elementu (izņemot tos, kas ir paredzēti pretsala termostatam) piegādi, savienošanu, 

montāžu un iedarbināšanu,  
c. gaisa apstrādes iekārtu novietošanu un līdzsvarošanu,  

d. gaisa apstrādes iekārtu savienošanu ar ventilācijas kanāliem, inženiertīkliem un elektrību,  

e. gaisa apstrādes iekārtu iedarbināšanu,  

f. gaisa apstrādes iekārtu piegādei izmantoto iepakojumu utilizēšanu.  

5. VTS neuzņemas atbildību par trūkumiem gaisa apstrādes iekārtās, ja VTS serviss, sākot 

montāžu, atklāj, ka iepakojumi, kuros ir piegādātas gaisa apstrādes iekārtas, ir atvērti, salauzti vai 

trūkst.  

6. Gaisa apstrādes iekārtu montāžas pabeigšanu objektā rakstveidā apstiprina VTS serviss un 

Klients vai Klienta pilnvarota persona. Montāžas apstiprinājuma šablons ir pieejams vietnē 

www.vtsgroup.com un VTS pārstāvības birojos.  

7. VTS servisam ir tiesības vienpusēji pieņemt pasūtītās gaisa apstrādes iekārtas montāžu, tas ir, 

parakstīt Montāžas pieņemšanas protokolu Klienta vārdā, ja rodas šādi apstākļi:  

a. Klients nav parādījies divos secīgos gaisa apstrādes iekārtas montāžas pieņemšanas 

datumos, neraugoties uz iepriekš Pasūtītājam nosūtītu rakstveida paziņojumu par 

pieņemšanu un mēģinājumiem saņemt gaisa apstrādes iekārtas montāžas pieņemšanu, vai  

b. Klients ir atteicies parakstīt pieņemšanas protokolu, nenorādot atteikuma iemeslus.  

8. VTS saistības nodrošināt gaisa apstrādes iekārtu montāžu beidzas, ja pasūtītājs nav gatavs 

uzstādīšanai ne vēlāk kā divpadsmit (12) mēnešu laikā no datuma, kurā VTS ierīces ir izsniegtas 

no noliktavas. Pēc šī datuma VTS serviss var veikt gaisa apstrādes iekārtu montāžu par papildu 

maksu.  

  
  

7. § 
Garantija 

  
1. VTS paredz garantiju piegādātajām gaisa apstrādes iekārtām saskaņā ar VTS standarta 

garantijas nosacījumu versijā (datēta ar 2010. gada 1. jūniju) norādīto apmēru, minētais 

dokuments ir pieejams vietnē www.vtsgroup.com un VTS pārstāvības birojos.  

2. Ar šo VTS atbildība, kas pārsniedz garantijas apmērus, ir izslēgta, ja vien attiecīgajos juridiskajos 

noteikumos nav paredzēts citādi.  

3. Uzņēmums VTS jebkurā gadījumā nekādā veidā nav atbildīgs par:  

a. jebkādiem zaudējumiem, kas ir saistīti ar gaisa apstrādes iekārtu nestrādāšanu,  

b. jebkādiem zaudējumiem, kas skar nekustamo īpašumu, izņemot gaisa apstrādes iekārtas.   



  

 

  
 

8. § 
Līguma sodi un procenti 

  
1. Ja VTS vainas dēļ ir aizkavēta gaisa apstrādes iekārtu piegāde, Klientam ir tiesības pieprasīt no 

VTS līguma soda samaksu 0,1% apmērā no laikā nepiegādātās gaisa apstrādes iekārtas 

atlīdzības par katru nokavēto dienu, tomēr jebkurā gadījumā ne vairāk kā 10% no šādu gaisa 

apstrādes iekārtu atlīdzības.  

2. Atlīdzības samaksas aizkavēšanas gadījumā uzņēmumam VTS ir tiesības pieprasīt Klientam 

samaksāt līguma procentu maksu – 15% gadā.  

3. Ja Klients nepieņem gaisa apstrādes iekārtu 180 dienu laikā no Piedāvājumā norādītā piegādes 

datuma, VTS patur avansu kā nodrošinājuma maksu par Pirkšanas pasūtījuma izpildi un patur 

gatavās gaisa apstrādes iekārtas.  

4. Līguma soda un līguma procentu samaksa sedz visas Pušu prasības, kas ir saistītas ar gaisa 

apstrādes iekārtu pārdošanu un piegādi.  

5. Gaisa apstrādes iekārtu piegādes kavējums nepārvaramas varas dēļ nav uzskatāms par pamatu 

līgumsodiem.  

  
  

9. § 
Dažādi 

  
1. Piedāvājuma un Pirkšanas pasūtījuma detaļas ir uzskatāmas par komercnoslēpumu, un tām ir 

juridiski privileģēts statuss.  

2. Ja ir kādas pretrunas starp Piedāvājumu/Pirkšanas pasūtījumu un šiem Vispārējiem pārdošanas 

noteikumiem, prioritāte ir Piedāvājumam/Pirkšanas pasūtījumam.  

3. Šeit neregulētos gadījumos piemēro tiesiskās normas, kas ir spēkā uzņēmumam VTS.  

4. Grozījumus šajos Vispārējos pārdošanas noteikumos iesniedz rakstveidā kā jaunu variantu, citādi 

tie ir spēkā neesoši.  

5. Šie Vispārējie pārdošanas noteikumi ir pieņemti un stājās spēkā 2010. gada 1. jūnijā.  

  
  
  
  
Ar šo es atzīstu un pieņemu:  
  
  
 
 

Vieta un datums      Klienta paraksts un zīmogs  
        vai Klienta pilnvarotās personas paraksts  
 


