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Pasūtītāja līguma Nr. ................  
Piegādātāja līguma Nr.................. 

Līgums  
par jaunu automobiļa piegādi  

Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 2016.gada 1.jūnijā 
Pasūtītājs: LU aģentūra Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 

institūts 
Pasūtītāja pārstāvis: Rihards Balodis-Bolužs 
Pārstāvja amata nosaukums: Direktors 
Pārstāvja pilnvarojuma pamats: LU MII nolikums 
Piegādātājs SIA Auto Blitz 
Izpildītāja pārstāvis: Uldis Tenters 
Izpildītāja amata nosaukums: Tirdzniecības konsultants 
Pārstāvja pilnvarojuma pamats:  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz iepirkumam 
“Vieglās automašīnas iegāde”, identifikācijas numurs LU MII 2016/03-M rezultātiem un Izpildītāja 
iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
 
1. Līguma priekšmets un īpašuma tiesības  1.1. Piegādātājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pieņem un pērk OPEL - ZAFIRA TOURER ENJOY  

jaunu automobili, kas ir Pasūtītāja izvēlēta Līguma preambulā noteiktajā konkursā iesniegtajā 
tehniskajā un finanšu piedāvājumā, turpmāk sauktas – „Automobilis” (pielikums Nr.1).  

1.2. Automobiļa saņemšanas vieta: Raiņa bulvāris 29, Rīga. 
1.3. Īpašuma tiesības uz Automobiļi pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses parakstījušas nodošanas – 

pieņemšanas aktu, kurš tiek parakstīts pēc Automobiļa piegādes ar nosacījuma, ka Automobilis 
Līgumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts CSDD uz Pasūtītāja vārda. Nodošanas – pieņemšanas aktā ir 
jānorāda Automobiļa komplektācija, visi Pasūtītājam nododamo Automobiļa dokumentu nosaukumi, 
Automobiļa pieņemšanas laikā konstatētie defekti, ja tādi tiek konstatēti, kā arī termiņš un kārtība, 
kādā Piegādātājam jālikvidē konstatētie defekti. 

1.4. Visas ar Automobiļa nodošanu saistītās tehniskās, finansiālās un juridiskās darbības, līdz Automobiļa 
nodošanas dienai veic Piegādātājs, sedzot visus ar to saistītos izdevumus, kas ir iekļauti Automobiļa 
cenā. 

1.5. Automobiļa īpašuma tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi un paaugstinātas bīstamības avota 
īpašnieka atbildība pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs paraksta Automobiļa pieņemšanas – 
nodošanas aktu. 

 
2. Līguma summa un samaksas kārtība 2.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Automobili un to piegādi tiek noteikta EUR 19 998,00 

(deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 00 euro centi), tajā skaitā PVN 21 
% EUR 3470.73 (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 73 euro centi). Līguma summā ir 
iekļautas visas Piegādātāja izmaksas, kas saistītas ar Automobiļu piegādi līdz Raiņa bulvāris 29, 
Rīga. 

2.2. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pasūtītājs samaksās Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu 
laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 1.3.punktā noteikto Autommobiļa 
pieņemšanas-nodošanas aktu un piestādīto rēķinu.  

2.3. Pasūtītājs Līgumā noteikto maksājumu Piegādātājam par Automobili un to piegādi veic ar 
pārskaitījumu uz Piegādātāja bankas kontu, kas noteikts Līguma 12.2.punktā. 

2.4. Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums ir saņemts 
Piegādātāja norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums tiek 
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uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par 
konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

 
3.Garantijas 3.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātais Automobilis atbilst Automobiļa ražotāja noteiktajiem 

tehniskajiem standartiem, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un visiem Latvijas Republikas 
spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, kas attiecas uz Automobili.  

3.2. Piegādātājs nodrošina Automobiļa garantiju saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.1 un 
Nr.2) un Automobiļa garantijas un Pagarinātās garantijas noteikumiem. Šajā Līguma punktā 
noteiktais garantijas termiņš sāk tecēt no dienas, kad Puses ir parakstījuši Automobiļa 
pieņemšanas-nodošanas aktu.  

3.3. Ja garantijas termiņa laikā Automobiļa ražotāja vainas dēļ rodas bojājums, kura novēršanai 
nepieciešamais laiks pārsniedz tekošo darba dienu, Piegādātājam uz remonta laiku jānodrošina 
Pasūtītājam iespēja bez maksas lietot attiecīgās klases līdzvērtīgu automobili.  

3.4. Garantija ietver visu nepieciešamo Automobiļa mezglu bezmaksas nomaiņu vai remontu garantijas 
laikā, ja ievēroti garantijas nosacījumi, izņemot tehniskajā piedāvājumā (pielikums Nr.1., un 2) 
pievienotajos garantijas noteikumos minētās detaļas un nolietojuma/bojājuma veidus, kas izslēdz 
garantiju.  

3.4.1.Garantija ietver visu Automobiļa agregātu, tajā skaitā, bet ne tikai: 
3.4.1.1.motora, pārnesumkārbas, galvenā pārvada, kardāna piekares gultņu, startera, ģeneratora, 

akumulatora, elektroiekārtas, degvielas iekārtas remontu vai nomaiņu; 
3.4.1.2.Automobiļa ritošās daļas – amortizatoru, stabilizatoru un stabilizatoru bukšu, riteņu gultņu un 

rumbu remontu vai nomaiņu garantijas laikā. 
 
4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi  4.1. Pasūtītājam ir šādas tiesības: 
4.1.1. Iegūt Automobili savā īpašumā un valdījumā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas; 
4.1.2. Saņemt Automobiļa apkopes un remontus saskaņā ar garantijas noteikumiem; 
4.1.3. Pieņemot Automobili no Piegādātāja: 
4.1.3.1. veikt izmēģinājuma braucienu, kā arī pārbaudīt Automobiļa atbilstību visām tehniskajā 

specifikācijā (pielikums Nr.1) minētajām prasībām; 
4.1.3.2. pārbaudīt Automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja un piegādātāja 

garantijas nosacījumus; 
4.1.3.3. norādīt konstatētus trūkumus pieņemšanas-nodošanas aktā un pieprasīt Piegādātājam tos 

novērst; 
4.1.3.4. saņemt Automobiļa tehnisko dokumentāciju un citu ar Automobilim saistīto dokumentāciju – 

reģistrācijas apliecību, servisa grāmatiņu, garantijas noteikumus latviešu valodā; 
4.1.3.5. pieaicināt speciālistus un ekspertus Automobiļa apskatē, tehniskā stāvokļa novērtēšanā un 

izmēģinājuma braucienā, kā arī lūgt un saņemt ekspertu atzinumus par Automobiļa tehnisko 
stāvokli un iesniegt šos atzinumus Piegādātājam. 

4.2. Pasūtītājam ir šādi pienākumi: 
4.2.1. Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā samaksāt Piegādātājam par piegādāto Automobili; 
4.2.2. Pieņemt no Piegādātāja saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto Automobili; 
4.2.3. Lietot Automobili atbilstoši tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem mērķiem, ievērojot ražotāja un 

Piegādātāja prasības attiecībā uz Automobiļa tehnisko apkopi, darbību un lietošanu, kā arī 
apdrošināšanas polišu noteikumus; 

4.2.4. Piecu dienu laikā informēt Piegādātāju par būtiskiem notikumiem, kas varētu ietekmēt Līgumā 
noteikto Piegādātāja saistību izpildi un paziņot par veicamajiem pasākumiem un līdzekļiem šo 
saistību izpildes kontekstā. 
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5. Piegādātāja tiesības un pienākumi 5.1. Piegādātājam ir šādas tiesības: 
5.1.1. Saņemt no Pasūtītāja samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
5.1.2. Piedalīties Pasūtītāja veiktajā izmēģinājuma braucienā, kā arī pārbaudēs par Automobiļa atbilstību 

visām tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) minētajām prasībām; 
5.1.3. Piedalīties Pasūtītāja veiktajās pārbaudēs par Automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un 

derīgumu, ražotāja un Piegādātāja garantijas nosacījumiem; 
5.1.4. Saņemt no Pasūtītāja līgumsodu par samaksas kavējumu Līgumā noteiktajos termiņos. 
5.2. Piegādātājam ir šādi pienākumi: 
5.2.1. Nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu, Automobiļu 

piegādi ne vēlāk kā 25 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 
5.2.2. Nodot Pasūtītājam Automobili Līguma 2.1.punktā noteiktajā vietā un noformēt Pušu parakstīšanai 

Automobiļa nodošanas - pieņemšanas aktu; 
5.2.3. Garantijas laikā novērst bez atlīdzības Automobiļa defektus un bojājumus, kas atklājušies to 

ekspluatācijas laikā un kas nav apdrošināšanas gadījums un/vai ir garantijas noteikumu 
neievērošanas sekas; 

5.2.4. Veikt Automobiļa tehniskās apkopes garantijas laikā; 
 
6. Līgumslēdzēju pušu atbildība  6.1. Ja Automobiļa piegāde aizkavējas Piegādātāja vainas dēļ, tas Pasūtītājam maksā līgumsodu. 

Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēta Līguma saistību izpilde, 0,1 % apmērā 
no līguma summas par katru nokavēto dienu. 

6.2. Ja norēķins netiek veikts šī Līguma norādītajā termiņā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu, 
kura apmēru nosaka pēc konkrēta nokavētā maksājuma apmēra. Līgumsodu aprēķina no pirmās 
dienas, kad tiek nokavēts maksājums, 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu. 

6.3. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no līguma kopējās vērtības. 
 
7. Nepārvarama vara 7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par otrai Pusei nodarīto zaudējumu, ja to ir izraisījis streiks, 

stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, militāra rakstura darbības vai citi apstākļi, kas 
traucē šī Līguma pildīšanu un kas nav radušies Pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības 
rezultātā un ko Puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 
par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses 
uzskata ir iespējama un paredzama Līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 
ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 
8. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma 8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz abpusējai Pušu 

saistību pilnīgai izpildei. 
8.2. Jebkuri grozījumi, kas nav uzskatāmi par būtiskiem saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 

noteikto, Līgumā izdarāmi, Pusēm rakstveidā vienojoties un noslēdzot attiecīgu rakstveida 
vienošanos, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. 

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam, ja 
Piegādātājs nokavējis Automobiļa piegādi vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas no Līguma 
5.2.1.apakšpunktā noteiktā Automobiļa piegādes termiņa. 
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8.4. Pasūtītājs neatlīdzina piegādātājam zaudējumus, kas tam radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu 
Līguma 8.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā. 

8.5. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam, ja 
Pasūtītājs vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas ir nokavējis Līguma 2.2.apakšpunktā 
noteikto samaksas termiņu. 

8.6. Līguma darbība beidzas, ja: 
8.6.1. izpildītas tajā noteiktās saistības; 
8.6.2. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajos gadījumos. 
 
9. Strīdu izskatīšanas kārtība 9.1. Pušu nesaskaņas un strīdus, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi, Puses risina sarunu ceļā. 

Sarunu ceļā panākto vienošanos noformē rakstiski un Puses to paraksta. 
9.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošo normatīvajiem aktiem. 
 
10. Pušu paziņojumi un kontaktpersonas  10.1. Visus ar Līgumu saistītos Pušu savstarpējos paziņojumus Puses noformē rakstiski un nosūta uz 

Līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir paziņojusi otrai Pusei. Ārkārtējos 
gadījumos paziņojumus var nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu. Strīdu gadījumā jebkura sarakste tiks 
uzskatīta par rakstveida pierādījumu. 

10.2. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par Pušu reģistrēto un pasta adrešu vai citu 
rekvizītu maiņu. 

10.3. Visi Pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra Puse ir saņēmusi attiecīgu vēstuli, kas 
nosūtīta pa pastu, faksu vai ar e-pastu. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes 
uzraudzīšanu, tai skaitā, par Automobiļu nodošanas-pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu 
un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu apmaksas dokumentu iesniegšanu un 
pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

10.4. Pasūtītāja pārstāvis: 
  

10.5. Piegādātāja pārstāvis:  
    
 

11. Citi noteikumi 11.1. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām Piegādātāja 
vainas dēļ Automobiļa piegādes laikā. 

11.2. Nevienai no Pusēm bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi nav tiesības nodot trešajai personai 
Līgumā noteiktās saistības. 

11.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

11.4. Katra Puse pilnīgi un bez ierunām ir atbildīga par visu otrai Pusei iesniedzamo dokumentu, 
apmaksas dokumentu un citu materiālu vai informācijas pareizību un patiesumu. Pusei jāatlīdzina 
otrai Pusei nodarītie zaudējumi, kas radušies pirmās Puses apzināti nepatiesas sniegtas 
informācijas vai apzinātas patiesās informācijas slēpšanas gadījumā. 

11.5. Līgums ir saistošs Pušu saistību pārņēmējiem. 
11.6. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 
bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 



5 
 

11.7. Līgums uzrakstīts uz 13 (trīspadsmit) numurētām lapām un parakstīts 2 (divos) identiskos 
eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks un no kuriem viens glabājas pie 
Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. 

12. Pušu rekvizīti 
12.1.Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 
Reģistrācijas Nr.: 90002111761 
PVN reģistrācijas Nr.: LV90002111761 
Banka  
SWIFT kods  
IBAN norēķinu konts  
Tālruņa Nr.:  
E-pasta adrese: iepirkumi@lumii.lv 
Kontaktpersona:  

 
12.2. Piegādātājs  
Juridiskā adrese: Skanstes iela 33, Rīga, LV-1013 
Reģistrācijas Nr.: 40103457637 
PVN reģistrācijas Nr.: LV40103457637 
Banka  
SWIFT kods  
IBAN norēķinu konts  
Tālruņa Nr.:  
E-pasta adrese: info@autoblitz.lv 
Kontaktpersona:  

 
Piegādātājs      Pasūtītājs 
 
___________________________   ___________________________ 
 
Tirdzniecības konsultants Uldis Tenters  Direktors Rihards Balodis-Bolužs 
Datums ____________________   Datums_________________ 
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Pielikums Nr.1 pie  
2016. gada 1. jūnija Līguma  

“Par jaunu automobiļa piegādi”  
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Preces piegādes apjoms - 1 gab.  
Piedāvātās preces ražotājs: OPEL 
Piedāvātās preces modelis:  ZAFIRA TOURER  ENJOY Tehniskie parametri: 

Nr. p.k. Rādītājs Prasības, raksturojums Pretendenta 
piedāvājums 

Automašīna 
1.  Automašīnas klase Kompaktā daudzfunkciju 

(Mc) Atbilst 
2.  Izlaiduma gads Jauna Jauna 
3.  Sēdvietu skaits, t.sk. vadītāja sēdvieta Ne mazāk kā 5 5 
4.  Virsbūve Vienapjoma Vienapjoma 
5.  Degviela Benzīns Benzīns  
6.  Dzinēja jauda, kW Ne mazāk kā 100 kW 103 Kw 
7.  Automašīnas garums Ne mazāk kā 4600mm 4656 
8.  Automašīnas augstums Ne vairāk kā 1700mm 1685 
9.  Ātrumkārba Manuālā 6 pakāpju Manuālā 6 pakāpju 
10.  Piedziņas tips Priekšējā piedziņa Priekšējā piedziņa 
11.  Vidējais degvielas patēriņš jauktajā 

režīmā 
Ne vairāk kā 7 l/100 km Vidēji – 6,7/ 100 km 

12.  CO2 izmeši kombinētajā ciklā Ne vairāk kā 160 g/km 158 g/km 
13.  EURO atgāzu norma Ne mazāk kā EURO 5 EURO 6 
14.  Degvielas tvertnes tilpums Ne mazāk kā 50 l 50 l 
15.  Centrālā atslēga ar tālvadību Obligāti Atbilst 

Salons 
16.  Bagāžas nodalījuma tilpums litros līdz 

otrajai sēdekļu rindai Ne mazāk kā 700 l 710 l 

17.  
Bagāžas nodalījuma garums līdz 
priekšējai sēdekļu rindai, mm (mērīts 
grīdas augstumā) 

Ne mazāk kā 1800mm 1842 mm 
18.  Durvis Ne mazāk kā 5 5 
19.  Vidējās rindas sēdekļiem neatkarīgas 

sēdpozīcijas, pilnībā nolokāmi salona 
grīdas līmenī 

Obligāti Atbilst 
20.  Elektriski vismaz priekšējo logu pacēlāji Obligāti Atbilst 
21.  Stūres regulēšana augstumā un dziļumā Obligāti Atbilst 
22.  12V strāvas ligzda Obligāti Atbilst 
23.  Gumijota materiāla paklāji Obligāti Atbilst 
24.  Apsildāmi priekšējie sēdekļi Obligāti Atbilst 

Virsbūve, transmisija 
26.  Miglas lukturis aizmugurē Obligāti Atbilst 
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27.  Papildus stopsignāls aizmugurē Obligāti Atbilst 
28.  Elektriski regulējami, apsildāmi sānu 

spoguļi Obligāti Atbilst 
29.  Riteņu diski Ne lielāki par 16” R 16” 

Drošības aprīkojums 
30.  Priekšējie, sānu un jumta drošības spilveni Obligāti Atbilst 
31.  Galvas balsti visām sēdvietām Obligāti Atbilst 
32.  ABS Obligāti Atbilst 
33.  Elektroniska stabilitātes sistēma Obligāti Atbilst 
34.  Pretizslīdēšanas sistēma Obligāti Atbilst 
35.  Automātiskas dienas gaitas gaismas Obligāti Atbilst 
36.  Signalizācija Obligāti Atbilst 
37.  Imobilaizers Obligāti Atbilst 
38.  Kruīza kontrole Obligāti Atbilst 
39.  Rezerves ritenis Obligāti Atbilst 
40.  Stūres pastiprinātājs Obligāti Atbilst 
41.  Stūre ar funkciju vadību Obligāti Atbilst 

Komforta aprīkojums 
42.  Radio/CD ar Bluetooth un USB Obligāti Atbilst 
43.  Divu zonu klimatkontrole Obligāti Atbilst 
44.  Lasīšanas gaismas priekšā un aizmugurē Obligāti Atbilst 
45.  Ātrās uzsildīšanas funkcija Obligāti Atbilst 

Piegādes un ekspluatācijas nosacījumi 
46.  Garantija 

Vismaz 4 gadi vai  
vismaz līdz 120000 km 
nobraukumam 

4gadi vai līdz 120 000 
km 

47.  Garantija pret virsbūves caurrūsēšanu Vismaz 12 gadi 12 gadi 
48.  Tehnisko apkopju intervāls Ne mazāk kā 30 000 km 

(vai ne biežāk kā 1x gadā) 30 000 km vai 1x gadā 

49.  Garantijas un tehnisko apkopju vieta 
Vismaz 1 vieta ne tālāk kā 

15 km attālumā no 
pasūtītāja adreses 

Skanstes iela 33, Rīga 
Krasta iela 66, Rīga 

50.  Piegādes termiņš Ne vēlāk kā 30 dienu laikā 
no līguma noslēgšanas 

dienas 
25 dienu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas 
 
Piegādātājs      Pasūtītājs 
___________________________   ___________________________ 
 
Tirdzniecības konsultants Uldis Tenters  Direktors Rihards Balodis-Bolužs 
Datums ____________________   Datums_________________ 
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Pielikums Nr.2 pie  

2016. gada. 1.jūnija Līguma 
“Par jaunu automobiļa piegādi”  

 Opel FlexCare noteikumi un nosacījumi  
Pārdevējs kā Opel Southeast Europe LLC (turpmāk tekstā saukts „Opel”) līgumiskais 
partneris transportlīdzekļiem Opel FlexCare programmas ietvaros nodrošina tālāk 
minētos garantijas un servisa pakalpojumus: 
Pagarinātā garantija noteiktām transportlīdzekļa detaļām, kas norādītas tālāk, uz laika periodu, kasminēts 
Opel FlexCare sertifikātā, vai līdz maksimālajam nobraukumam, kas norādīts Opel FlexCaresertifikātā, 
atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. 
Nolietoto detaļu nomaiņa noteiktos gadījumos laika periodā, kas minēts Opel FlexCare sertifikātā, vai līdz 
maksimālajam nobraukumam, kas norādīts Opel FlexCare sertifikātā, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. 
Opel FlexCare sertifikātā minētie pakalpojumi ir pakalpojumi, kas ir spēkā un attiecas uz transportlīdzekli. 
Vispārīga informācija 
1. Opel FlexCare komplekts un tā pakalpojumi ir pieejami tiem Opel transportlīdzekļiem, kurus iegādājas 
privātpersonas vai uzņēmumi, kā arī attiecas uz vairāku automobiļu (fleet) pirkumu, ja par šādu 
automobiļu piegādi ir noslēgts speciāls vairāku automobiļu (fleet) pirmuma līgums ar Opel. Garantija nav 
pieejama transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti kā taksometri vai mācību transportlīdzekļi. 
2. Ja laika gaitā transportlīdzekļa izmantojums tiek nomainīts uz kādu no iepriekš minētajiem, Opel 
FlexCare komplekta pakalpojumi vairs nav spēkā. 
3. Ja nomainās transportlīdzekļa īpašnieks, Opel FlexCare komplekts seko transportlīdzeklim, tādējādi 
transportlīdzekļa pārdošanas gadījumā Opel FlexCare komplekts pāriet Pasūtītājam. 
4. Opel neuzņemas atbildību par trūkumiem un nepilnībām Opel Flex Care komplekta pakalpojumu 
sniegšanā, ja šādas nepilnības rodas nepārvaramas varas, kara, streiku vai līdzīgu iemeslu rezultātā. 
5. Ja transportlīdzeklis, kuram ir iegādāts Opel FlexCare komplekts, pilnībā iet bojā vai tiek nozagts, 
komplektu var atcelt un samaksāto summu var atgūt šādos gadījumos (atkarībā no tā, kurš gadījums 
iestājas pirmais): 
a) Ja klients ir pasūtījis Opel FlexCare pagarināto garantiju ar Opel FlexCare palīdzību uz ceļa vai bez tās, 
Opel FlexCare komplektu var atcelt divu pirmo gadu laikā pēc FlexCare komplekta sākuma datuma, kā 
norādīts FlexCare sertifikātā. 
b) Atcelšana vai anulēšana citu iemeslu dēļ un/vai ārpus norādītā laika perioda nav iespējama. 
Atcelšanas pieteikums jāiesniedz Pārdevējam. Pieteikums jāiesniedz rakstveidā, un tajā jābūt 
pierādījumiem par transportlīdzekļa pilnīgu zaudējumu/zādzību, kā arī jāpievieno izsniegtā Opel FlexCare 
sertifikāta oriģināls. Opel pilnvarotais dīleris palīdzēs aizpildīt attiecīgos dokumentus un izpildīt 
atcelšanas pieteikumu. 
 A. Pagarinātā garantija 
- Ja piemērojama transportlīdzeklim saskaņā ar Opel FlexCare sertifikātu - 
1. Pārdevējs garantē, ka saskaņā ar augstākās kvalitātes standartiem tālāk minētajām transportlīdzekļu 
detaļu grupām, kuras sedz Opel FlexCare garantija, nav izstrādes un darbības defektu (šī garantija turpmāk 
tekstā saukta „Pagarinātā garantija”). Pagarinātā garantija stājas spēkā, kad beidzas standarta apdrošinātā 
jaunā transportlīdzekļa garantija atbilstoši jaunu transportlīdzekļu garantijas nosacījumiem, kas minēti 
servisa grāmatiņā, un ir spēkā laika periodā, kas norādīts Opel FlexCare 
sertifikātā, vai līdz tiek sasniegts maksimālais nobraukums, kas minēts Opel FlexCare sertifikātā, atkarībā 
no tā, kas iestājas pirmais („Garantijas periods”). 
2. Visas ar Opel Pagarināto garantiju saistītās prasības beidzas līdz ar Garantijas perioda beigām. Ja 
garantijas prasība tiek iesniegta Garantijas perioda laikā, bet nav atrisināta līdz tā beigām, Garantijas 
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periods tiek pagarināts, līdz prasība ir atrisināta. Ja prasību nav iespējams pierādīt vai prasības 
problēmjautājuma esamība vai tā atrisināšana tiek apstrīdēta, Opel Pagarinātā garantija beidzas divus 
mēnešus pēc pēdējiem remontdarbiem vai pēc tam, kad Opel pilnvarotais remontdarbu veicējs vai Opel ir 
paziņojis, ka defekts ir novērsts vai nepastāv. Garantijas perioda pārtraukšana vai atsākšana nav 
iespējama, kamēr prasība tiek risināta vai pārbaudīta vai notiek pārrunas par apstākļiem, kas prasību 
pierāda. Jebkāda veida trešo pušu solījumi, kas jebkādā veidā atšķiras no šeit aprakstītajiem 
nosacījumiem, nav saistoši ne Pārdevējam, ne arī Opel. 
3. Opel Pagarinātā garantija attiecas tikai uz transportlīdzekļa bezmaksas remontdarbiem, ko veic Opel 
pilnvarots remontdarbu veicējs, t.i., Pārdevēja saistības saskaņā ar šo garantiju ir ierobežotas līdz jebkādu 
daļu labošanas vai nomaiņas darbiem pēc paša ieskatiem, ko veic Opel pilnvarots remontdarbu veicējs. 
Bojātu detaļu labošanu vai nomaiņu veic pilnvarots remontdarbu veicējs, kuram transportlīdzeklis tiek 
atdots, neiekasējot maksu par rezerves daļām un darbu. Transportlīdzekļa īpašniekam nekādā gadījumā 
nav tiesību uz nekādu kompensāciju papildus tam, kas ir norādīts iepriekš, piemēram, uz transportlīdzekļa 
vilkšanu, maiņas transportlīdzekli, montāžu un atkārtotu montāžu pēc pārbaužu veikšanas, demontāžu, ja 
Opel Pagarinātā garantija neparedz zaudējumu atlīdzināšanu, iespējamiem vērtības zudumiem pēc 
remontdarbiem, ceļošanas vai transporta izmaksām, uzņēmējdarbības zaudējumiem un/vai zaudēto 
ienākumu atlīdzināšanu. Tādējādi Pārdevēja kompensēšanas saistības saskaņā ar Opel Pagarināto garantiju 
ir ierobežotas atbilstoši iepriekš minētajam. Atsevišķi pakalpojumi saskaņā ar attiecīgajā sadaļā 
minētajiem noteikumiem un nosacījumiem ietilpst Opel palīdzības uz ceļa klāstā, kas ir iekļauts Opel 
FlexCare pakalpojumos. Pagarinātā garantija neietekmē Pasūtītāja tiesības, kas tam pienākas saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem vai transportlīdzekļa pirkuma līgumu. 
4. Remontdarbu laikā uzstādītām detaļām līdz Pagarinātās garantijas beigām tiek piešķirta tāda pati 
garantija kā transportlīdzeklim, t.i., detaļu, pat salabotu un aizvietotu detaļu, labošanas vai nomaiņas darbi 
Opel Pagarināto garantiju nepagarina. Balstoties uz šo Opel Pagarināto garantiju, tālākas pretenzijas 
izteikt nav iespējams. Nomainītās detaļas kļūst par pārdevēja īpašumu. 
5. Garantijas prasības var izteikt, tikai uzrādot Opel izsniegto oriģinālo Opel FlexCare sertifikātu. 
6. Pārdevējs un Opel patur tiesības norīkot savu inženieri transportlīdzekļa pārbaudei, pirms tiek veikta 
jebkādu apdrošināto detaļu remonta vai nomaiņas darbi. 
7. Opel Pagarinātā garantija ir spēkā remontdarbiem, kurus veicis Opel pilnvarotais remontdarbu veicējs 
Eiropas Savienībā, Norvēģijā, Šveicē, Lihtenšteinā, Islandē, Serbijā, Melnkalnē, Bosnijā-Hercegovinā, 
Albānijā, bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā, Kosovā, Turcijā, Ukrainā, Krievijā, Moldovā, 
Baltkrievijā, Gruzijā, Andorā, Monako un San Marino. 
8. Pagarinātās garantijas līmeņi: 
a.Premium 
b. Complete 
9. Detaļu grupas, kuras Garantijas periodā sedz Pagarinātā garantija: 
a) Pagarinātā garantija „Premium”: Pagarinātā garantija „Premium”sedz tālāk aprakstītās detaļu grupas: 
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 b) Pagarinātā garantija „Complete”: Pagarinātā garantija „Complete” ir līdzvērtīga standarta jauno transportlīdzekļu 
garantijai, kas aprakstīta jauno transportlīdzekļu garantijas nosacījumos servisa grāmatiņā. Pagarinātās garantijas 
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„Complete” pakalpojumu klāsts atbilst standarta jauno transportlīdzekļu garantijas pakalpojumu klāstam un ietver 
garantiju detaļu grupām, kas aprakstītas 
9. a) punktā iepriekš. 
c) Minētie nosacījumi attiecas arī uz Opel Ampera, izņemot to, ka visus remontdarbus drīkst veikt tikai Opel 
Ampera pilnvarots remontdarbu veicējs savā darbnīcā. 
 
10. Pagarinātā garantija nesedz: 
a) detaļas/detaļu grupas, kas nav minētas 9. punktā iepriekš, attiecībā uz Pagarināto garantiju „Premium”; 
b) visas prasības, kuras ir izslēgtas ar jauno transportlīdzekļu garantijas nosacījumiem servisa grāmatiņā, attiecībā 
uz Pagarināto garantiju „Complete”; 
UN 
c) šādus elementus: 
riteņu balansēšanu un riteņu savirzes-sagāzuma regulēšanu, dīzeļdegvielas daļiņu filtra reģenerāciju, tādus virsbūves 
darbus kā durvju slēdzeņu, atduru un eņģu regulēšanu, vibrāciju trokšņa novēršanu, ko rada virsbūves daļas vai 
nepareizi nolīmeņota virsbūve, riteņi vai piekare, šādu sastāvdaļu regulēšanu: bremzes, stāvbremze, sajūgs, 
transmisija, rievotās V-siksnas, aizdedze, dzinēja gāzes sadales mehānisms, priekšējie lukturi, priekšējo riteņu 
ģeometrija, durvis, dzinēja pārsegs, bagāžas nodalījuma durvis, atloki, jumta lūka, logi, tālāk minētās detaļas parasti 
tiek uzskatītas par dilstošām, tādēļ garantija tās nesedz: bremžu uzlikas, bremžu trumuļi, bremžu diski un bremžu 
uzlikas, sajūga izspiedējgultņi, sajūga piespiedējdiski un sajūga diski, riepas, logu tīrītāju slotiņas un to gumijas, 
piedziņas siksnas, zobsiksnas un rievotās V-siksnas, salona/ārējās apdares elementi, moldingi, izolācija, sēdekļu un 
atzveltņu pārvalki, grīdas pārklājs, logu stiklu saplīšana (ārējas ietekmes rezultātā), apsildāmo logu elementi 
(bojājumu dēļ), aizdedzes sveces, izpūtēji un klusinātāji, radio atskaņotāja tālvadības pults baterijas, drošinātāji, 
spuldzītes, izņemot ksenona priekšējo lukturu spuldzītes, gāzes spiediena atsperes/amortizatori bagāžas nodalījuma 
durvīm un dzinēja pārsegam, piekares amortizatori un MacPherson balsti. 
 
11. Garantijas prasības nav spēkā arī šādos gadījumos: 
a) ja transportlīdzeklis nav ticis apkopts atbilstoši Opel prasībām (t.i. nav veiktas pārbaudes saskaņā ar Opel servisa 
plānu) vai laicīgi vai atbilstoši ražotāja ieteikumiem nav veikti citi remontdarbi. Šis izņēmums nav spēkā, ja tiek 
sniegti pierādījumi, ka bojājumi nav radušies izlaistu vai kavētu servisa apmeklējumu dēļ. Veiktie servisa darbi ir 
jādokumentē; 
b) detaļām, ko tieši vai netieši ietekmējušas tādas daļas (piem., tūninga vai stila elementi), kas transportlīdzeklim 
uzstādītas vēlāk un kas nav Opel oriģinālie piederumi, vai ja transportlīdzeklis ir pārbūvēts veidā, ko Opel nav 
apstiprinājis; 
c) ja transportlīdzeklis bez iepriekšējas Opel piekrišanas ticis uzpildīts ar nepareizas specifikācijas degvielu, tostarp 
tā saukto biodīzeļdegvielu, un radītie bojājumi ietekmējuši transportlīdzekļa sastāvdaļas, kuru funkcijas nelabvēlīgi 
ietekmē nepareizas specifikācijas degvielas uzpilde un lietošana. Tas pats attiecas uz darbu ar nepareizas 
specifikācijas šķidrumiem, piemēram, motoreļļu; 
d) ja transportlīdzeklis ticis izmantots sacensībās, sacīkstēs, rallijos, rekordu uzstādīšanā vai vienkārši sporta 
pasākumiem un aktivitātēm vai bezceļu apstākļos, ja vien Opel to nav apstiprinājis; 
e) ja transportlīdzeklis ir pilnībā norakstāms; 
f) ja transportlīdzekļa šasijas numurs ir mainīts, nodzēsts, to nav iespējams nolasīt vai tas neatbilst šajā Servisa un 
garantijas grāmatiņā norādītajam numuram; 
g) ja bojāta plomba detaļām, kas aprīkotas ar drošības plombām; 
h) detaļu (neatkarīgi no tā, vai garantija tās sedz vai nē) salūšana vai bojājumi, ko izraisījis sals, 
ūdens,nosprostojumi sasalušu šķidrumu dēļ, piesārņojuma uzkrāšanās, nosēdumi vai aizsērējumi, vai citi vielu 
pārpalikumi, kuru dēļ detaļas nav varējušas darboties pareizi; 
i) ja odometrs un/vai spidometrs ir pārveidots, nomainīts, mainīta to darbība vai ar tiem veiktas cita veida 
manipulācijas. Uz šo izņēmumu neattiecas izmaiņas vai pārveidojumi, kas veikti pēc attiecīgās sastāvdaļas 
bojājuma, ja šādas izmaiņas vai pārveidojumi ir atbilstoši dokumentēti (tostarp nomainīto odometru nobraukuma 
rādījums). 
12. Šī garantija nav spēkā arī tad, ja bojājuma sākotnējais cēlonis ir: 
a) Opel norādījumu par transportlīdzekļa kopšanu un apkopi (piem., kā norādīts lietošanas pamācībā) neievērošana, 
tostarp, bet ne tikai, atbilstošu darbību neveikšana, ja iedegas kāda brīdinājuma gaisma, vai konstatētu defektu 
nenovēršana; 
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b) transportlīdzekļa remonta vai apkopes darbi, ja remontu vai apkopi, kuras rezultātā rodas defekts, nav veicis Opel 
pilnvarotais remontdarbu veicējs; 
c) nepareiza transportlīdzekļa lietošana vai pārslodze; 
d) ārēja mehāniska vai ķīmiska iedarbība, kas ietekmējusi transportlīdzekli (krāsojuma un virsbūves bojājumu 
gadījumā, jo īpaši no akmeņu šķembām, rūsas, rūpnieciskiem izmešiem, putnu izkārnījumiem utt.); vai 
e) neziņošana par bojājumu un tā nenovēršana, ja tas bijis redzams jau uzreiz pēc transportlīdzekļa 
piegādes, vai par vēlāk pamanītu bojājumu uzreiz pēc tā konstatēšanas. 
f) ja īpašnieks neveic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu bojājumus. 
Opel Pagarinātā garantija netiek piešķirta speciāliem pārveidojumiem, kurus nepiegādā Opel. Saskaņā ar šiem 
noteikumiem nav kompensējamas papildu vai izrietošas izmaksas, piemēram, maksa par viesnīcu, automobiļa nomu 
vai personīgo mantu vai ienākumu zudums.  
B. Opel palīdzība uz ceļa 
- Ja piemērojama transportlīdzeklim saskaņā ar Opel FlexCare sertifikātu - 
Opel FlexCare garantijā tās darbības laikā ietilpst Opel palīdzība uz ceļa. Opel garantija palīdzībai uz ceļa stājas 
spēkā, kad beidzas standarta jaunā transportlīdzekļa garantija palīdzībai uz ceļa, atbilstoši nosacījumiem, kas sniegti 
servisa grāmatiņā, un ir spēkā uz laika periodu, kas norādīts Opel FlexCare sertifikātā, vai līdz tiek sasniegts 
maksimālais nobraukums, kas minēts Opel FlexCare sertifikātā, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Opel FlexCare 
garantija palīdzībai uz ceļa tiek piešķirta ar tiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem un tādā pašā apjomā, kā 
norādīts Opel servisa grāmatiņā. 
 
 
 
 
Piegādātājs      Pasūtītājs 
 
___________________________   ___________________________ 
 
Tirdzniecības konsultants Uldis Tenters  Direktors Rihards Balodis-Bolužs 
 
Datums ____________________   Datums_________________ 
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Pielikums Nr.3 pie  
2016. gada 1.jūnija Līguma  

“Par jaunu automobiļa piegādi”  
AUTOMOBIĻA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS /Projekts 

_____ (vieta) 20__.gada ___._________ 
___________________________ (Piegādātājs), reģ.Nr. __________________, juridiskā adrese 
___________________, tās ___________________________ personā, nodod un 
_________________________ (Pasūtītājs.), reģ.Nr ________________, juridiskā adrese 
____________________________, ______________________, personā pieņem automobili: 
Marka, modelis  
VIN  
Reģistrācijas datums CSDD  
Nobraukums  
Valsts reģistrācijas Nr.  
Reģistrācijas apliecības Nr.  
Aizdedzes atslēgu (karšu) skaits           gab. 
Signalizācijas pultis           gab. 
Piegādes datums  
Atpakaļ nodošanas datums (Automobiļu 
nomas iepirkumā) 

 

Pielikumā: 1. Automobiļa reģistrācijas apliecība; 
2. Tehniskā dokumentācija; 
3. Servisa grāmatiņa; 
 

Aprīkojums  

Puses paraksta automobiļa pieņemšanas – nodošanas aktu, kas apstiprina automobiļa pilnu 
 
 
Piegādātājs      Pasūtītājs 
 
___________________________   ___________________________ 
 
Tirdzniecības konsultants Uldis Tenters  Direktors Rihards Balodis-Bolužs 
Datums ____________________   Datums_________________ 


