Pirkuma noteikumi
1. Ar savu reģistrāciju interneta vietnē http://www.capital.lv izvietotajā
E-veikalā (turpmāk – E-veikals), tā lietotājs (Pircējs) piekrīt šiem
noteikumiem.
2. E-veikals paredzēts datortehnikas, tās komponenšu, un citas
produkcijas (turpmāk - Prece) tirdzniecībai. Pircējs var iegādāties Eveikalā izvietotās Preces, ievērojot šos noteikumus.
3. Pārdevējs identificē Pircēju pēc tā lietotājvārda, kas ir Lietotāja e-pasta
adrese un paroles, kuru reģistrējoties ir norādījis Lietotājs.
4. 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).
5. Ar brīdi, kad Lietotājs E-veikalā izveido Pasūtījumu un to nosūta
Pārdevējam, tas Pircējam kļūst saistošs. E-veikals nosūta Lietotājam epasta vēstuli, kurā tiek sniegta informācija par veikto Pasūtījumu, un
interneta saikne, kuru izmantojot, Pasūtījums var tikt atcelts vai
mainīts. Saikne var tikt izmantota 60 minūšu laikā pēc Pasūtījuma
izveidošanas. Ja šajā laikā Pasūtījums netiek atcelts, Pircējam tiek
nosūtīts Rēķins par Pasūtījuma apmaksu. Pēc Rēķina apmaksas Pircējs
nav tiesīgs atteikties no Pasūtījuma vai to mainīt bez atsevišķas
vienošanās ar Pārdevēju.
6. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par Pasūtījumu veikšanu Pircēja
vārdā šajā Līgumā norādītajā kārtībā. E-veikala Lietotājs var tikt
izmainīts tikai pēc Pircēja rakstveida pieprasījuma.
7. 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 saņemt samaksāto naudu.
8. 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.
9. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad Prece apmaksāta
pilnā apmērā un piegādāta, saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.
10. Apmaksa par Precēm uzskatāma par paveiktu brīdī, kad nauda ir
ieskaitīta Pārdevēja norādītajā bankas kontā.
11. Veicot Preces Pasūtījumu, Pircējam ir iespējams izvēlēties šādus
Preces
piegādes
variantus:
a. Preču saņemšana Pārdevēja noliktavā – a/s „Capital”, Ganību dambī
23c, Rīgā. Pircējam saņemot Preces Pārdevēja noliktavā, nav jāmaksā

par
Preču
piegādes
pakalpojumu.
b. Preču piegāde Pircējam uz tā norādīto adresi, izmantojot Pārdevēja
resursus. Šajā gadījumā Pārdevējs Rēķinā papildus iekļauj izmaksas
par Preču piegādi. Izmaksas tiek noteiktas katrā gadījumā atsevišķi –
ņemot vērā Preces izmērus un svaru, piegādes steidzamību un vietu, uz
kuru Prece piegādājama.
12. Ja pieņemot Preci, tiek konstatēts Preču iztrūkums vai Preces bojājums,
piedaloties Pārdevēja un Pircēja pārstāvim, Preces tiek izpakotas, un
konstatētie trūkumi tiek fiksēti abpusēji saskaņotā un parakstītā aktā.
Pretenzijas par Preču skaitu, iepakojuma bojājumiem vai Preču ārējiem
bojājumiem, kas izteiktas vēlāk, Pārdevējam nav saistošas.
13. 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.
14. 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.
15. Pircēja ražotajām Precēm, un Precēm, kurām Pircējs pats var
nodrošināt garantijas apkalpošanu, garantijas serviss tiek nodrošināts
Pircēja servisa centrā – Ganību dambī 23c, Rīgā (darba laiks: darba
dienās, no plkst.9:00 līdz 18:00, tel. 67517824).
16. Pircējs uzņemas visu atbildību par Lietotājvārda un paroles
konfidencialitāti un neizpaušanu trešajām personām, līdz ar to jebkurš
Pasūtījums, kas tiek veikts ar Lietotājvārdu un paroli ir Pircējam
saistošs un tas nav tiesīgs no šī Pasūtījuma atkāpties, izņemot šajos
noteikumos noteiktos gadījumus.
17. Jebkura E-veikalā iekļautā informācija (piemēram, Preču cenas un
atlikumi noliktavā) ir konfidenciāla un bez Pārdevēja rakstveida
atļaujas nav izpaužama trešajām personām. Jebkurā šī punkta
noteikumu pārkāpuma gadījumā Pircējs apņemas atlīdzināt
Pārdevējam visus radītos zaudējumus.
Pārdevēja rekvizīti
Nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konts:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:

A/s Capital
40003088497
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
NDEALV2X
LV19NDEA0000082836852
Brīvības iela 85, Rīga, LV1001
Ganību dambis 23c, Rīga, LV1005

Tālrunis:
Fakss:

67517822
67517820

