
GARANTIJA RIEPĀM PLUS 

AD  TYRES  INTERNATIONAL  SLU,  uzņēmums  (societat  limitada  unipersonal),  kas  darbojas
saskaņā ar Andoras likumiem, ar kapitālu 1 000 000 EUR apmērā, reģistrēts Andoras uzņēmumu un
komercreģistrā ar numuru 16339, juridiskā adrese Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici
Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Andoras Firstiste), e-pasts:
cm@adtyre.com, tālr. : +376 810 888 (turpmāk "Garantijas devējs") kā papildu pakalpojumu riepu
pārdošanā piedāvā komercgarantiju, kuras noteikumi un nosacījumi ir izklāstīti tālāk tekstā. 

1. DEFINĪCIJAS

Apstiprinājums par
saņemšanu

atbilstoši VPN 1. pantā minētajai definīcijai. 

Ņēmējs apzīmē  Klientu,  kurš  Vietnē  ir  pieteicies  Garantijai  riepām  Plus
vienlaikus ar riepu iegādi. 

VTN apzīmē riepulideris vispārīgos tirdzniecības noteikumus. 

Klients apzīmē jebkuru Patērētāju, kurš ir Garantijas devēja klients neatkarīgi
no tā, vai viņš ir vai nav Garantijas riepām Plus Ņēmējs. 

Patērētājs apzīmē  jebkuru  fizisku  persona,  kura  nerīkojas  komerciālās,
rūpnieciskās,  amatnieciskās,  profesionālās  vai  lauksaimniecības
darbības ietvaros. 

Garantijas līgums atbilstoši 2. pantā minētajai definīcijai. 

Atteikuma termiņš Atbilstoši 10. pantā minētajai definīcijai.

Nepārvarama vara ir notikums, kas kavē debitora pienākumu izpildi, kuru debitoram nav
iespējams  kontrolēt,  kuru  nevarēja  saprātīgi  paredzēt  līguma
noslēgšanas  brīdī  un  kura  sekas  nevarēja  novērst  ar  atbilstošiem
pasākumiem.

Garantijas devējs apzīmē  AD  TYRES  INTERNATIONAL  SLU,  kura
kontaktinformācija ir norādīta preambulā. 

Riepa nozīmē riepu, kuru Garantijas devējs pārdod Vietnē. 

Vietne apzīmē  Garantijas  devēja  tīmekļa  vietni,  kas  pieejama  URL adresē
riepulideris.lv.

Atteikuma tiesību 
subjekts

Atbilstoši 10. pantā minētajai definīcijai. 
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2. MĒRĶIS

Šis līgums ("Garantijas līgums") ir paredzēts,  lai  definētu Garantijas riepām Plus noteikumus un
nosacījumus. 

Garantija  riepām  Plus  ir  "komercgarantija"  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  Direktīvas  (ES)
2019/771 (2019. gada 20. maijs) par atsevišķiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza
Regulu (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Direktīvu 1999/44/EK, 2. panta 12. punkta
un 17. panta izpratnē. 

Ar  šo  Garantiju  riepām  Plus  Garantijas  devējs  apņemas,  ievērojot  tālāk  minētos  nosacījumus,
nodrošināt  Ņēmēja  iegādātajai(-ām)  riepai(-ām)  plašāku segumu attiecībā  uz  riepu  pārduršanu  un
saplīšanu nekā sagaidāms parastas lietošanas laikā. 

Juridiskā garantija kopumā piešķir garantiju riepām, kuras neatbilst parastajam to lietojumam vai nav
piemērotas lietošanai, kurai tās paredzētas. Tomēr šī garantija retos gadījumos dod Klientam iespēju
aizstāt riepu, ja tā ir pārdurta vai saplīsusi. 

Garantija  riepām Plus  piešķir  Ņēmējam plašāku aizsardzību  pret  pārduršanas  vai  saplīšanas  risku
saskaņā ar nosacījumiem un izņēmumiem, kas noteikti šajā Garantijas līgumā. Citiem vārdiem sakot,
ar Garantiju riepām Plus tiek paplašināta juridiskā garantija Ņēmēja labā. 

Ņēmēju jāpievērš uzmanība faktam, ka Garantija riepām Plus nav apdrošināšanas produkts, ciktāl tā
nesniedz garantiju Ņēmējam pret  ārējiem riskiem attiecībā uz riepu izturību,  ko Garantijas  devējs
apņemas garantēt Ņēmēja labā. Ņēmējs var brīvi izvēlēties, neatkarīgi no šīs Garantiju riepām Plus,
iegādāties  apdrošināšanas  produktu  apdrošināšanas  sabiedrībā  šo  risku  segumam  (vandālisms,
nelaimes gadījumi utt.). 

Šis Garantijas līgums ir pieejams Vietnē un tiek nosūtīts Ņēmējam uz pastāvīga informācijas nesēja kā
VTN paredzēts pielikums ar iekļautu Apstiprinājumu par saņemšanu. 

Garantijas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, sākot no Apstiprinājuma par saņemšanu izdošanas.

Garantijas devējs saglabā dokumentus, kas apliecina Garantijas līgumu, 10 gadus kopš tā noslēgšanas.
Ņēmējs  var  piekļūt  arhivētajam  garantijas  līgumam,  adresējot  Garantijas  devējam  vienkāršu
pieprasījumu (https://www.riepulideris.lv/kontaktpersona).

Ņēmējs ir informēts par to, ka Garantijas līguma noslēgšana ietver pienākumu samaksāt Garantijas
devēja norādīto cenu.

3. ATGĀDINĀJUMS PAR PASTĀVĪGĀM JURIDISKĀM GARANTIJĀM

Neatkarīgi no tā, vai tiek iegādāta Garantijai riepām Plus, uzņēmums AD TYRES INTERNATIONAL
SLU visām tā tirgotajām Riepām nodrošina saistošās juridiskās garantijas. 

Tāpat jebkuram klientam ir likumīgas tiesības vērsties ar prasību pret Garantijas devēju bez maksas
preču neatbilstības gadījumā, un Garantija riepām Plus neietekmē šo prasību. 
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4. GARANTIJAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Garantija riepām Plus attiecas tikai un vienīgi uz vienu vai vairākām Riepām, kuras Garantijas devējs
ir pārdevis Vietnē Ņēmējam, kurš riepas(-u) iegādes brīdī vienlaikus ir iegādājies Garantiju riepām
Plus un samaksājis par to atbilstošu cenu. 

Garantija riepām Plus neattiecas uz: 

 jebkādiem izstrādājumiem,  kas  nav  riepas,  vai  pakalpojumiem,  kurus  Garantijas  devējs  ir
pārdevis Ņēmējam;

 jebkuru vienas vai vairāku riepu pārdošana Vietnē Klientiem, kuri nav noslēguši līgumu par
Garantiju riepām PLUS un/vai samaksājuši par to vienlaikus ar attiecīgo riepu pasūtījumu.

 visas riepas, kuru cena par vienību pārsniedz 150 € ar PVN.

Ņēmējam ir jāņem vērā fakts, ka Garantijas riepām Plus abonēšana attiecas vienīgi uz šajā pasūtījumā
iekļautajām riepām un tā  neattiecas  uz  nevienu no  iepriekšējiem vai  turpmākajiem pasūtījumiem,
kuriem nav atsevišķa un neatkarīga Garantijas riepām Plus abonementa. 

5. CENA

Aprēķinot Garantijas riepām Plus cenu, tās pamatā ir tarifs 3,50 €/riepa (trīs eiro un piecdesmit centi
par vienu riepu (iekļaujot visus nodokļus), kas tiek attiecināts uz visām Riepām viena pasūtījuma
ietvaros. 

Izņemot gadījumus, kad pasūtījumā ir viena vai vairākas riepas, kuru cena par vienību pārsniedz 150 €
ar PVN (skat. 4. pantu), Ņēmējam nav atļauts sadalīt pieteikumu Garantijai riepām Plus attiecībā uz
riepām  viena  pasūtījuma  ietvaros.  Ja  Ņēmējs  vēlas,  lai  Garantijas  riepām  Plus  attiektos  tikai  uz
atsevišķām riepām pasūtījumā, viņam ir jāveic vairāki atsevišķi pasūtījumi.

Garantijas riepām Plus cenas apmaksai tiek piemērots VTN 6. pants. 

6. TERITORIĀLĀ DARBĪBAS JOMA

Šī Garantija riepām Plus attiecas uz riepām, kas piegādātas Latvijas teritorijā.

7. DARBĪBAS ILGUMS

Šī Garantija riepām Plus tiek piešķirta, sākot no tās abonēšanas, uz laiku, kas ilgst līdz iespējamai
garantētās riepas aizstāšanai tāda iemesla dēļ, uz kuru attiecas Garantija riepām Plus garantija saskaņā
ar šī Garantijas līguma 8. pantu, un jebkurā gadījumā tās maksimālais darbības ilgums ir 1 (viens)
gads.  Respektīvi,  Garantija  riepām Plus  beigsies,  iestājoties  pirmajam no šiem notikumiem,  proti,
garantijā ietverto Riepu aizstāšanai vai iepriekšminētā 1 (viena) gada perioda beigām. 

Šis periods ir neatsaucams, un neviena no pusēm nevar priekšlaicīgi lauzt Garantijas līgumu, izņemot
likumā paredzētos gadījumus vai Klienta atteikuma tiesību izmantošanu. 

Garantijā ietverto Riepu aizstāšanas gadījumā Ņēmēja pienākums ir abonēt jaunu Garantiju riepām
Plus, ja Ņēmējs to vēlas. 

Šajā pantā noteiktais periods netiek pagarināts automātiski, pusēm tam piekrītot klusējot. 
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Jebkādas priekšrocības, kuras Garantijas devējs brīvi piešķir Ņēmējam pēc šajā pantā noteiktā termiņa
beigām, nekādā gadījumā nav uzskatāmas par šī Garantijas līguma izpildes turpināšanu.

8. GARANTIJAS SATURS

Saskaņā ar šo Garantiju riepām Plus Ņēmējam ir tiesības uz 1 (vienu) riepas aizstāšanas gadījumu, ja
pēc Riepas  piegādes tā tiek pārdurta  vai  saplīst  tāda  iekšēja cēloņa dēļ,  kuram Garantijas devējs
konkrētajai Riepai sniedz garantiju saskaņā ar šīs Garantijas riepām Plus noteikumiem. 

Šī Garantija riepām Plus neattiecas uz attiecīgās riepas pārduršanu vai saplīšanu   ārēja cēloņa   dēļ   un jo
īpaši: 

 Ņēmēja vai trešās puses (attiecībā uz Garantijas devēju vai viņa pārstāvjiem vai partneriem)
kļūdu vai tīšu nolaidību Riepa (-u) montāžas laikā var darbībā ar to vai tām;

 ceļu satiksmes negadījumu;

 vandālismu vai Ņēmēja vai trešās puses tīšu rīcību;

 transportlīdzekļa mehānisku defektu;

 ugunsgrēku,  eksploziju  vai  jebkādu  bīstamu  kravu  tiešu  iedarbību  Eiropas  Nolīguma  par
bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem (ADR) izpratnē;

 nepārvaramas varas (force majore) gadījumu.

Riepu aizstāšana tiek veikta, piešķirot Ņēmējam akcijas kodu, ar kuru viņš bez maksas var pasūtīt tādu
pašu Riepu vai, ja tādas nav, gandrīz identiskas sērijas Riepu. 

Neskatoties uz iepriekš minēto, aizstāšanai paredzētās Riepas piegādes izmaksas sedz Ņēmējs. 

9. GARANTIJAS IZMANTOŠANA

Lai izmantotu Garantiju riepām Plus, Ņēmējs tiek aicināts doties uz savu personīgo kontu Vietnē un
iesniegt attiecīgu pieprasījumu. Ņēmējam ir jāiesniedz bojātās(-o) riepas(-u) fotogrāfijas. 

Pēc pieprasījuma saņemšanas Garantijas devējam ir dots 10 (desmit)  dienu laika periods,  kurā tas
analizē bojājumus un paziņo Ņēmējam ekspertīzes rezultātus. 

Ja notikušais negadījums ietilpst Garantijas riepām Plus darbības jomā, Garantijas devējs 3 (trīs) dienu
laikā  pēc  iepriekšminētā  vērtēšanas  perioda  beigām  nodrošina  Ņēmējam akcijas  kodu  bezmaksas
Riepu aizstāšanai. 

Ja bojājumi neietilpst Garantijas riepām Plus darbības jomā, Garantijas devējs 3 (trīs) dienu laikā pēc
iepriekšminētā vērtēšanas perioda beigām nosūta Ņēmējam e-pastu ar aizstāšanas atteikumu. 

10. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Atteikuma tiesības var izmantot ("Atteikuma tiesību subjekts"):
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 Klients  (patērētājs),  noslēdzot  Garantijas  līgumu attālināti,  pēc pārdošanas  pa telefonu vai
ārpus uzņēmuma telpām;

 KlienTs (biznesa), noslēdzot Garantijas līgumu ārpus uzņēmuma telpām, ja līguma priekšmets
neietilpst  biznesa  Klienta  pamatdarbības  jomā  un  tā  algoto  darbinieku  skaits  nepārsniedz
piecas personas.

Atteikuma tiesību subjekts  var  izmantot  tās  14 (četrpadsmit)  dienu periodā (turpmāk "Atteikuma
periods") neminot atteikuma iemeslu, kā arī nesedzot nekādas citas izmaksas kā tikai tās, kas attiecas
šo preci.

Par Atteikuma perioda sākumu uzskata Garantijas līguma noslēgšanu. 

Garantijas  līguma  noslēgšanas  diena  netiek  ieskaitīta  Atteikuma  periodā.  Atteikuma  periods  sāk
darboties no pirmās dienas pirmās stundas un tas noslēdzas Atteikuma perioda pēdējās dienas pēdējās
stundas beigās. Ja Atteikuma periods beidzas sestdienā, svētdienā vai valsts  svētku dienā,  tas tiek
pagarināts līdz nākamajai darba dienai.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, Atteikuma tiesību subjekts informē Garantijas devēju par savu
lēmumu,  pirms  Atteikuma  perioda  beigām  nosūtot  Garantijas  devējam
(https://www.riepulideris.lv/kontaktpersona) aizpildītu šeit pieejamo veidlapu un paužot nepārprotamu
vēlmi  atteikties.  Atteikuma  tiesību  subjektam  ir  pierādīšanas  pienākums  par  atteikuma  tiesību
izmantošanu.

Kad tiek izmantotas atteikuma tiesības, Garantijas devējs bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā
14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad viņš tiek informēts par atteikumu, atmaksā Atteikuma
tiesību subjektam visas samaksātās summas. 

Garantijas  devējs  veic  naudas  atmaksu,  izmantojot  to  pašu  maksāšanas  metodi,  kādu  sākotnējam
darījumam  izmantojis  Atteikuma  tiesību  subjekts,  izņemot  Atteikuma  tiesību  subjekta  skaidru
piekrišanu izmantot citu maksāšanas metodi un ja tas nerada izmaksas Atteikuma tiesību subjektam. 

Ja Atteikuma tiesību subjekts vēlas, lai Garantijas riepām Plus izpilde sāktos pirms atteikuma perioda
beigām, Garantijas devējs pieņem viņa pieprasījumu attiecībā uz attālināti vai noslēgtiem līgumiem un
uz līgumiem papīra formā vai citā pastāvīgā informācijas nesējā, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

Atteikuma tiesību subjekts, kurš ir attiecies no Garantijas līguma, kura izpilde ir uzsākta, pēc skaidra
pieprasījuma pirms atteikuma termiņa beigām, atlīdzina Garantijas devējam summu, kas atbilst līdz
atteikuma  iesniegšanai  izmantoto  pakalpojumu apjomam;  šī  summa ir  proporcionāla  pakalpojuma
kopējai cenai, par kuru puses ir vienojušās Garantijas līgumā. Ja kopējā cena ir pārāk liela, atbilstošu
summu aprēķina, pamatojoties uz tirgus vērtību tam, kas ir izpildīts.

Patērētājam, kurš ir izmantojis atteikuma tiesības, nekas nav jāmaksā, ja Garantijas devējs nav saņēmis
no viņa skaidru pieprasījumu saskaņā ar šo pantu. 

Ar atteikuma tiesību izmantošanu tiek pārtraukts pušu pienākums par Garantijas līguma izpildi. 
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11. PERSONAS DATI

Pārdevējs  vāc  personas  datus  par  Klientu  Pārdošanas  kontekstā  un  veic  to  automatizētu  apstrādi,
vienpersoniski nosakot tās metodes un mērķi, un tādējādi ir atbildīgs par datu apstrādi, kas Andoras
2003.  gada 18.  decembra likuma Nr.  15/2003 3.4.  panta  izpratnē ir  uzskatāma par  personas  datu
aizsardzību.

Klients Vietnē var iegūt informāciju par Privātuma politiku un Sīkdatnēm, lai būtu informēts par to,
kādos gadījumos Pārdevējs apstrādā un uzglabā personas datus.

12. FORCE MAJEURE (nepārvarama vara)

Nepārvaramas varas gadījumā, kas rada šķēršļus debitora puses saistību izpildei, Garantijas līgums
tiek automātiski izbeigts un puses tiek atbrīvotas no to saistībām.

Nepārvaramas varas gadījumā, kas rada īslaicīgus šķēršļus, pienākuma izpilde tiek apturēta, ja vien to
radītā kavēšanās nerada pamatojumu Garantijas līguma izbeigšanai.

Ja puse nevar izpildīt kādu no līgumsaistībam, šīs puses saistību apjoms, ja tas izriet no nepārvaramas
varas  gadījuma un ir  galīgs,  tiek  atbilstīgi  samazināts,  ja  vien tā  nav piekritusi  uzņemties  par  to
atbildību vai savlaicīgi nav par to pabrīdinājusi iepriekš.

13. VIRSRAKSTI

Garantijas  līgumā  izmantotie  virsraksti  ir  paredzēti  tikai  ērtības  labad,  un  tie  nav  paredzēti,  lai
ietekmētu Garantijas līguma noteikumu nozīmi vai tā struktūru.

Gadījumā, ja rodas interpretācijas grūtības attiecībā uz kādu no virsrakstiem, kas parādās noteikumu
punktu sākumā, un jebkuru no punktiem, virsraksti netiek ņemti vērā.

14. DERĪGUMS

Ja viens vai vairāki Garantijas līguma nosacījumi ir pasludināti par spēkā neesošiem, nerakstītiem vai
neizpildāmiem,  piemērojot  likumu,  noteikumus,  pēc  tiesas  lēmuma  galīgajā  instancē  atbilstoši
kompetencei, šis vai šie nosacījumi ir uzskatāmi par izslēdzamiem no Garantijas līguma satura. Pārējie
Garantijas līguma nosacījumi tiks uzskatīti par spēkā esošiem un paliks spēkā, ja vien kāda no Pusēm
nepierādīs,  ka atceltais(-ie) noteikums(-i) ir  būtisks(-i) un izšķirošs(-i),  bez kura(-iem) viņa nebūtu
noslēgusi šo līgumu.

15. IEROBEŽOJUMI

Fakts, ka viena no pusēm neveic nekādus pasākumus attiecībā uz to, ka otra puse neveic kādu no
Līgumā paredzētajiem pienākumiem,  nevar  tikt  interpretēts  kā  atteikšanās  no  attiecīgā  pienākuma
izpildes attiecīga rīkojuma trūkuma dēļ.

16. PIEMĒROJAMIE LIKUMI

Uz šo Garantijas līgumu attiecas Andoras likumi. 
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Tomēr saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs)
par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I),  6.  panta 2. punktu Andoras likumu
izvēle nevar atņemt Eiropas patērētājam aizsardzību, ko viņam garantē obligātie noteikumi, no kuriem
nevar atkāpties un kuri būtu piemērojami, ja līgumā nebūtu noteikti piemērojamie likumi.

17. MEDIĀCIJA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par
patērētāju  strīdu  izšķiršanu  tiešsaistē  un  ar  ko  groza  Regulu  (EK)  Nr.  2006/2004  un  Direktīvu
2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT) 14.1. pantu jūsu rīcībā ir Komisijas izveidotā tiešsaistes strīdu
izšķiršanas (ODR) platforma, kas ir pieejama šajā adresē: Strīdu izšķiršana tiešsaistē.
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