PIRKUMA LĪGUMS
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Terminu skaidrojums:
Apstiprinājums
Elektroniskā nauda
Mājas lapa
Maks
Pasūtījums
Pārdevējs
Pārdevēja konts
Pircējs
Līgums
Pirkuma maksa
Sistēma
Puses

Pārdevēja elektroniskais paziņojums par Pasūtījuma apstiprināšanu un
Līguma noslēgšanu, kas nosūtīts uz Pircēja elektroniskā pasta adresi
Sistēmā reģistrētie maksāšanas līdzekļi WebMoney. Elektroniskās naudas
veids un daudzums ir norādīts Pasūtījumā
Pārdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.wmz.lv, kurā Pircējs iesniedz
Pasūtījumu un noslēdz Līgumu
Pircēja konts Sistēmā, kas norādīts Pasūtījumā
Pārdevējam adresēts elektroniskais iesniegums, kas apliecina Pircēja izteikto
gribu pirkt Elektronisko naudu
Latvijas Republikā reģistrētā komercsabiedrība SIA "WM GROUP", vienotais
reģistrācijas numurs: 40103673991, juridiskā adrese: Rudens iela 1 – 20, Rīga,
LV – 1082
Pārdevēja bankas konts Latvijas Republikā reģistrētajā kredītiestādē, kas ir
norādīts Pasūtījumā
rīcībspējīga persona, kura kā pircējs noslēdz Līgumu, un kuras dati norādīti
Pasūtījumā
Pušu starpā noslēgtais līgums, kura sastāvdaļas ir Pasūtījums, Apstiprinājums
un šie Vispārīgie noteikumi
pirkuma maksa par Elektronisko naudu, ko Pircējs samaksā Pārdevējam.
Pirkuma maksas lielums ir norādīts Pasūtījumā
elektroniskā maksāšanas sistēma "WebMoney Transfer", kas pieder
kompānijai WM Transfer Ltd. Detalizēta informācija par Sistēmas subjektiem
mājas lapā http://www.webmoney.ru/rus/about/contacts/guarantors.shtml
Pārdevējs un Pircējs kopā

2. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Elektronisko naudu.
3. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Apstiprinājuma saņemšanas Pircējs samaksā Pārdevējam
Pirkuma maksu. Pircējs samaksā Pirkuma maksu, veicot naudas pārskaitījumu uz Pārdevēja
kontu. Šajā punktā minētais maksājums tiek izskatīts par veiktu, ja banka, pamatojoties uz
attiecīgu Pircēja rīkojumu, ir noņēmusi attiecīgu naudas summu no Pircēja konta, ko strīda
gadījumā apliecina bankas apliecināts izraksts no Pircēja konta. Ja šajā punktā noteiktais iemaksas
termiņš netiek ievērots, tad Pasūtījums un Līgums zaudē spēku.
4. Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Pirkuma maksas ieskaitīšanas Pārdevēja kontā, ievērojot
Sistēmas lietošanas noteikumus, Pārdevējs iemaksā Elektronisko naudu Makā. Ja starp Pusēm
rodas strīds par iemaksas izpildes momentu, tad par noteicošu Puses atzīs Sistēmas
administratora attiecīgu paziņojumu.
5. Par 4. punktā minētā maksājuma nokavējumu Pircējs tiesīgs prasīt no Pārdevēja nokavējuma
līgumsodu 0,5% (procenta piecas desmitdaļas) no parāda summas par katru nokavējuma dienu.
Šajā punktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo no galvenās saistības izpildes.

6. Līgums ir spēkā tikai ar nosacījumu, ka Pārdevējs ievēro Mājas lapā noteiktos darījumu
noslēgšanas priekšnoteikumus.
7. Puses, slēdzot Līgumu , apliecina, ka labi apzinās Elektroniskās naudas īpašības un vērtību un
tāpēc nākotnē atsakās celt viena pret otru prasības par Līguma atcelšanu vai Pirkuma maksas
maiņu nesamērīga zaudējuma dēļ.
8. Pircējs tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma līdz momentam, kad viņš veic Līguma 3. punktā
minēto Pirkuma maksas pārskaitījumu.
9. Līgums ir noslēgts elektroniski. Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs nodrošina Pircējam iespēju
noformēt Līgumu rakstveida.
10. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pārdevējs nosūta Pircējam Apstiprinājumu, un darbojas līdz
pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.
11. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības netiek izpildītas
nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata iepriekš
neparedzamos un no Pušu gribas neatkarīgus apstākļus, kuriem ir ārkārtējais un globālais raksturs,
un kuri traucē Līguma saistību normālu izpildi. Puses var atsaukties uz nepārvaramas varas
apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja attiecīgā no Pusēm veikusi visas no tās atkarīgās darbības,
lai izpildītu savas saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pušu pienākums ir
nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.
12. Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas
radušies elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgās
darbības, darbības traucējumu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, Mājas lapas un Sistēmas darbības
traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk.
Internetbankas) darbības traucējumu dēļ. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Sistēmas
administratora darbībām un tā sniegtajiem pakalpojumiem.
13. Katrai no Pusēm ir tiesības bez pretējās puses piekrišanas nodot (cedēt) trešajām personām
prasījuma tiesības, kas izriet no Līguma.
14. Līgumam tiek piemērota Latvijas Republikas likumdošana. Ja kāds no Līguma noteikumiem tiek
atzīts par spēkā neesošu, tad tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus. Spēkā neesošs
noteikums tiek aizstāts ar likumam atbilstošu noteikumu, kurš ekonomiski un juridiski ir vistuvāk
spēkā neesošajam noteikumam.
15. Jebkurš strīds, kas izriet vai ir saistīts ar Līgumu, tiek noregulēts pārrunu ceļā. Ja Puses nevar
noregulēt strīdu pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma,
kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā esamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16. DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANAS NOTEIKUMI:
Ar šo Pircējs – fiziskā persona apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka:
1) Pārdevējs ir reģistrējis Datu Valsts Inspekcijā personas datu apstrādi (turpmāk tekstā –
Datu apstrāde).
2) Datu apstrādes paredzētais mērķis – nodibināt, grozīt, izpildīt un/vai izbeigt tiesiskas
attiecības ar fiziskām personām, kuri slēdz darījumus ar Pārdevēju.
3) Datu apstrādes darbības tiesiskais pamatojums – Pircēja kā datu subjekta piekrišana un
Pārdevēja līgumsaistību izpilde, tajā skaitā, ievērojot Pasūtījumu , attiecīgo līgumsaistību
nodibināšana. Datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu Pārdevēja likumiskās
intereses.

4) Iespējamie datu saņēmēji no Datu apstrādes ir Pārdevēja darbinieki, kas veic pasākumus,
lai nodrošinātu Līguma saistību izpildi, kā arī Pārdevēja grāmatvedības uzskaites veikšanai
izmantota ārpakalpojumu organizācija.
5) Datu apstrādē iekļautie personas dati ir visa tā Pircēja informācija, ko viņš sniedz,
aizpildot Pasūtījumu.
6) Pircējam ir iespējas piekļūt saviem datiem Datu apstrādē un izdarīt tajos labojumus vai
atteikties no turpmākās personas datu apstrādes, sazinoties ar Pārdevēju telefoniski, pa
faksu, pa e-pastu vai pastu, izmantojot numurus un adreses, kas noradītas Mājas lapā.
7) Ar šo Pircējs nepārprotami un tieši atzīst un piekrīt, ka:
a. ka Datu apstrādes pārzinis veic Pircēja personas datu apstrādi gan elektroniski,
gan manuāli;
b. Pircēja personas datu apstrādi ir tiesīgs veikt patstāvīgi vai arī, pamatojoties uz
Datu aizsardzības likuma 14. panta 1. daļas noteikumiem, to uzticēt personas datu
operatoram;
c. Pārdevējs tiesīgs izmantot Pircēja personas datus, lai Pircēju informētu, tajā
skaitā nosūtot Pircējam attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi vai SMS uz Pircēja
mobilo telefonu, par jebkādiem jauniem, papildus un/vai aktuāliem
pakalpojumiem, ko Pārdevējs piedāvā Pircējam.
8) Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījuma Pircējam ir tiesības un iespējas sazināties ar
Pārdevēju un attiecīgi noskaidrot Pircējam interesējošos jautājumus par Pircēja personas
datu apstrādi.
9) Ar šo Pircējs apliecina, ka sniedz tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu
informāciju par Pircēju pašu, neuzdodoties par jebkuru citu personu, kā arī Pircējs nekādā
veidā neizmanto citas personas datus un/vai identitāti.
10) Pircējs saprot un atzīst, ka, nospiežot Mājas lapā taustiņu "nosūtīt pasūtījumu", viņš dod
Pārdevējam tiešu un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu apstrādei saskaņā ar
šeit norādītajiem noteikumiem

