Pirkuma noteikumi
1. E-veikals paredzēts datortehnikas, tās komponenšu, un citas produkcijas (turpmāk - Prece)
tirdzniecībai. Pircējs var iegādāties Eveikalā izvietotās Preces, ievērojot šos noteikumus.
2. Pārdevējs identificē Pircēju pēc sniegtajiem datiem, kas ir Lietotāja e-pasta adrese un paroles,
kuru reģistrējoties ir norādījis Lietotājs.
3. Veicot Preču pasūtījumu E-veikalā, Pircēja pilnvarotā persona – Lietotājs pilnībā apliecina to,
ka ir iepazinies ar Pasūtījumā iekļauto Preču specifikāciju, un apstiprina to atbilstību Pircēja
vajadzībām. Pārdevējs nenes atbildību par piegādāto Preču neatbilstību Pircēja vajadzībām vai to
nesaderību ar kādām Pircēja lietošanā esošajām Precēm (tajā skaitā programmatūru).
4. Ar brīdi, kad Lietotājs E-veikalā izveido Pasūtījumu un to nosūta Pārdevējam, tas Pircējam kļūst
saistošs. E-veikals nosūta Lietotājam e-pasta vēstuli, kurā tiek sniegta informācija par veikto
Pasūtījumu, un interneta saikne, kuru izmantojot, Pasūtījums var tikt atcelts vai mainīts. Pēc Rēķina
apmaksas Pircējs nav tiesīgs atteikties no Pasūtījuma vai to mainīt bez atsevišķas vienošanās ar
Pārdevēju.
5. Katras Preces cena ir norādīta E-veikalā un Rēķinā. Ja Preci nav iespējams piegādāt par Rēķinā
norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju. Ja Pircējs nepiekrīt cenas izmaiņām, Pārdevējam
ir tiesības atteikt Pasūtījuma izpildi, un Pircējam saņemt samaksāto naudu.
6. Noformējot Pasūtījumu, Lietotājam tiek nosūtīts Rēķins par preču apmaksu. Apmaksa veicama
avansa veidā, par pilnu summu. Rēķins jāapmaksā piecu darba dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas,
ja Rēķinā netiek norādīts cits apmaksas termiņš. Ja Rēķins netiek apmaksāts noteiktajā termiņā,
uzskatāms, ka Pircējs no Pasūtījuma atteicies.
7. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad Prece apmaksāta pilnā apmērā un piegādāta,
saskaņā ar šiem Noteikumiem.
8. Apmaksa par Precēm uzskatāma par paveiktu brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja norādītajā
bankas kontā.
9. Veicot Preces Pasūtījumu, Pircējam ir iespējams izvēlēties šādus Preces piegādes variantus:
A) Preču saņemšana Pārdevēja noliktavā Ganību dambī 23c, Rīgā. Pircējam saņemot Preces
Pārdevēja noliktavā, nav jāmaksā par Preču piegādes pakalpojumu
B) DPD – vairāk kā 140 Pickup Paku bodes punktos visa Latvijā vai ar DPD kurjerdienestu.
10. Precēm ir spēkā attiecīgo Preču izgatavotāju piešķirtais Preču garantijas termiņš un garantijas
uzturēšanas noteikumi, kas ir noteikti konkrētās Preces tehniskajā dokumentācijā vai Preces
aprakstā, kas norādīts E-veikalā.
11. Pārdevējs atsevišķām Precēm neveic Garantijas remontu paša spēkiem. Pārdevējs sniedz
informāciju Pircējam par attiecīgā Preču ražotāja servisa centriem, kuros Pircējam ir jāvēršas Preču
garantijas apkalpošanas jautājumos.
12. Pārdevēja ražotajām Precēm, un Precēm, kurām Pārdevējs pats var nodrošināt garantijas
apkalpošanu, garantijas serviss tiek nodrošināts Pārdevēja servisa centrā – Ganību dambī 23c, Rīgā
(darba laiks: darba dienās, no plkst.9:00 līdz 18:00, tel. 67517824).

13. Pircējs, izvēloties apmaksas veidu “Līzings”, piekrīt, ka Pārdevējs nodod viņa personas datus
apstrādei kādai no līzinga kompānijām – BigBank, Inbank vai Citadele līzings.
Piekrišana personas datu apstrādei ar BigBank:
Piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle veic manu personas datu apstrādi atbilstoši Bigbank AS
Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo
apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie
man ir saprotami.Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas
mājaslapā: https://www.bigbank.lv/klientu-datu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas
filiāles klientu apkalpošanas centros.*
Piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Latvijas
Bankas Kredītu reģistrā, no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, licencētu parādu
piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas
fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam
ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas
izvērtēšanas vajadzībām.*
Piekrītu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles, Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un
Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus, izmantojot manis Bigbank AS
Latvijas filiālei norādīto kontaktinformāciju. Sadarbības partneru saraksts ir pieejams
šeit: https://www.bigbank.lv/dokumenti/.
Piekrišanu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava
Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039), Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank
AS Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus var atsaukt jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu
uz e-pastu: info@bigbank.lv, vai zvanot pa tel: 8338.*
*Minētie punkti attiecas tikai uz klientiem, kas izvēlas apmaksas veidu Līzings.

Pārdevēja rekvizīti
Nosaukums: SIA Capital Classic
Reģistrācijas numurs: 40203008884
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts EUR: LV69NDEA0000084782742
Konts USD: LV12NDEA0000084802392
Juridiskā adrese: Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005
Biroja adrese: Ganību dambis 23c, Rīga, LV1005
Tālrunis: 67517833

