
Montāžas partnera Vispārējie darījumu noteikumi

1. Vispārīga informācija
Delticom  AG,  Brühlstraße  11,  30169  Hannover  („Delticom")  ir  dažādu  ineterneta  veikalu  piedāvājumu
operators. Ar vairāk nekā 300 tiešsaistes veikaliem 45 valstīs Delticom ir Eiropas vadošais riepu tirdzniecības
uzņēmums internetā. Delticom klienti lieto Delticom ērto montāžas partneru meklēšanas iespēju („Portāls") un
savā tuvumā atrod atbilstošu riepu montāžas speciālistu, citas preces vai citus ar transportlīdzekļiem saistītus
pakalpojumus par noteiktām cenām. Jūs - kā servisa īpašnieks („Jūs" vai „Montāžas partneris") vēlaties piedāvāt
savus  ar  transportlīdzekļu  jomu saistītos  pakalpojumus  Portālā.  Šie  vispārējie  darījumu noteikumi  Delticom
Montāžas partneriem („Līgums") nosaka sadarbības tiesisko pamatu starp Jums un uzņēmumu Delticom. 

2. Īstenošana
2.1.  Pieteikšanās  par  Montāžas  partneri  ir  iespējamam  tikai  juridiskām  personām,  personālsabiedrībām  un
pašnodarbinātām fiziskām personām ar neierobežotu atbildību Vācijas Civillikuma (BGB) 14. panta 1. daļas
izpratnē. Reģistrācija Portālā Jums ir bez maksas.

2.2. Piesakoties kā Montāžas partnerim, Jums ar tiešsaistes veidlapas palīdzību būs nepieciešams izvēlēties un
apstiprināt Jūsu piedāvāto pakalpojumu pakotni. Katram Servisam ir atļauts veikt tikai vienu reģistrāciju. Ja Jūsu
uzņēmumam  ir  vairākas  filiāles,  katrai  filiālei  jāpiesakās  kā  atsevišķam  Servisam.  Tiešsaistes  veidlapas
aizpildīšana ir kā pieprasījums Delticom līguma noslēgšanai. Šo piedāvājumu var apstiprināt tikai Delticom. Jūs
par to saņemsit atbilstošu informāciju. Pieteikšanās un esošo līgumattiecību ietvaros Delticom ir tiesīgs pieprasīt
iesniegt uzņēmumu reģistrācijas un/vai uzņēmējdarbības reģistrācijas izrakstus vai citus dokumentus un izziņas,
kas ir nepieciešamas vai vajadzīgas līguma noslēgšanai vai līgumisko attiecīgu saglabāšanai.

2.3. Tiklīdz Jūs Delticom esat  reģistrēts kā Montāžas partneris, Jūs tiksit rādīts klienta veiktajos meklēšanas
rezultātos.  Rezultātos  tiek  parādīts  Jūsu  nosaukums,  adrese,  kontaktinformācija,  kā  arī  Jūsu  piedāvātie
pakalpojumi un to cenas. Līgums par montāžas pakalpojumiem tiek slēgts tikai starp Jums un klientu. Klientiem
noslēgumā ir iespējas Jūs novērtēt. Delticom patur tiesības šos vērtējums parādīt Jūsu profilā.

2.4. Ja klients Jūs izvēlas kā Montāžas partneri, Jūs no mums saņemsit par to E-pastu. Lūdzu, pēc tam vienojaties
ar klientu par montāžas laiku. Riepas vai citas preces pēc klienta vēlmēm tiks Jums nosūtītas. Pieņemiet riepas
vai citas preces, pārbaudiet, vai tām nav redzamu bojājumu un bez maksas, atbilstoši noteikumiem uzglabājiet
tās, līdz montāžas brīdim. Jūs pilnā mērā atbildat par pie Jums glabāto riepu vai citu preču bojājumiem. Klienta
sūdzības vai reklamācijas gadījumā mēs pēc klienta vēlmēm riepas uz sava rēķina no Jums paņemsim.
  

3. Montāžas partnera pienākumi
Jūs saņemsit piekļuvi ar paroli aizsargātai zonai, kurā varat ievadīt informāciju par sevi un Jūsu piedāvātajiem
pakalpojumiem un to cenām. Jūs apliecināt, ka visa Jūsu sniegtā informācija ir atbilstoša un pareiza, kā arī to, ka
Jūs  izmaiņu  gadījumā  to  nekavējoties  atjaunināsit.  Jūsu  pienākums ir  neizpaust  jebkurus  datus  par  klientu,
piekļuves datus un paroles trešajām personām.

3.1. Jūsu pienākums ir sniegt Portālā minētos pakalpojumus par Portālā minētajām cenām un minētajos termiņos.
Izmainoties saglabātajai informācijai un cenām, nekavējoties atjauniniet to Portāla ar paroli aizsargātajā zonā.

3.2. Jūsu pienākums ir neizpaust piekļuvi ar paroli aizsargātajai zonai un neizpaust trešajām personām jebkādus
klientu datus, piekļuves datus un Portāla paroles. Jūs atbildat par zaudējumiem, kas ir radušies Jūsu paroli zinošo
trešo personu nolaidīgas vai tīšas rīcības dēļ. Pazaudējot klienta datus, piekļuves datus vai uzzinot tos trešajām
personām, nekavējoties informējiet Delticom.
3.3. Jums jānodrošina regulāra e-pastu saņemšana un pārbaude.

4. Lietošanas tiesības
4.1. Norādot piedāvājumu izveidei  nepieciešamos datus (piem., tarifus,  attēlus,  rezervēšanas datus) („Servisa
datus"),  jūs  nododat  Delticom  un  ar  to  saistītajiem  uzņēmumiem  neatceļamas,  pārnesamas,  laikā  un  telpā
neierobežotas lietošanas tiesības.

4.2.  Ja  līguma  izpildei  Jums  uzņēmums  Delticom  ir  nodevis  programmatūru,  Jūs  saņemat  neekskluzīvas,
nepārnesamas,  ar  līguma darbības  termiņu ierobežotas  tiesības  lietot  programmatūru  uz  vienas  Jūsu lietotas
aparatūras vienības.



4.3. Montāžas partneru ierakstu datu bāze ir intelektuāls īpašums. To gan atsevišķi, gan pilnībā aizliegts publicēt
citās interneta vietnēs vai citos medijos. Tālāka apstrāde un lietošana jebkuros medijos ir atļauta tikai ar rakstisku
Delticom atļauju.

5. Līguma darbības laiks, atcelšana
5.1. Līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku. Jebkura no līgumslēdzēju pusēm rakstisko šo līgumu var lauzt 4
nedēļas līdz mēneša beigām.

5.2. Ārkārtas līguma laušanas tiesības paliek spēkā.
Svarīgs iemesls Delticom ir tad, ja:

- Montāžas partneris nodod klienta datus vai Delticom datus trešajām personām;
- Montāžas partneris veic uzņēmējdarbībai kaitējošas darbības vai darbības attiecībā pret klientiem vai

trešajām personām, kas kaitē Delticom labajai slavai;
- Montāžas partneris pārtrauc uzņēmējdarbību;
- Montāžas partneris veic krāpniecību, zādzību vai citu sodāmu darbību vai arī ir pamatotas aizdomas par

sodāmu darbību.

6. Piekļuves bloķēšana, atjaunošana
6.1. Delticom ir tiesības bloķēt Jūsu piekļuvi, ja ir pamatotas aizdomas, ka servisa piekļuvi (vienlaicīgi) lieto
trešā persona vai citādi nepiemēroti tiek lietota datu bāze, vai arī tiek pārkāptas lietošanas tiesības.

6.2. Jūs atbrīvojat Delticom no visām prasībām, kuras trešās personas izvirza par savu tiesību pārkāpšanu Jūsu
ievietotā satura dēļ.

6.3. Delticom negarantē Portāla pieejamību.

7. Delticom atbildība
7.1. Delticom šī līguma ietvaros pamatā atbild par zaudējumiem (i),  kurus nolaidības vai tīšas rīcības dēļ ir
radījis Delticom vai tā likumīgie pārstāvji, vai izpildes palīgi, (ii) kuri ir radušies Delticom pienākumu neizpildes
dēļ, kas ir būtiski svarīgi līguma izpildes sasniegšanai (svarīgākie pienākumi), (iii) ja šīs prasības ir noteiktas
izstrādājumu garantijas likumā.

7.2. Delticom pilnībā atbild par zaudējumiem, kas ir radīti nolaidības vai tīšas rīcības dēļ, vai arī, apdraudot
dzīvību,  ķermeni  vai  veselību.  Pārējos  gadījumos  prasības  par  zaudējumu atlīdzināšanu attiecībā  uz  līgumā
noteiktiem, paredzamiem zaudējumiem ir ierobežotas. Atbildība, kas ir noteikta izstrādājumu garantijas likumā,
paliek spēkā.

7.3.  Par  Jūsu  datu  zudumu  Delticom  atbild  tikai  tādā  gadījumā,  ja  Jūs  ar  rezerves  kopiju  vai  citādi  esat
nodrošinājis, ka šos datus ar saprātīgām darbībām iespējams atjaunot.

8. Nobeiguma noteikumi
8.1.  Jūs  viennozīmīgi  piekrītat  no  Delticom saņemt  saziņas  e-pastus.  Delticom neregulāri  Jūs  informēs  par
jauniem moduļiem Montāžas partneriem, kā arī par esošo e-komercijas moduļu attīstību.

8.2.  Piekritīgā  tiesa  un  izpildes  tiesa  ir  Hannovere.  Uz  līgumu  attiecas  Vācijas  Federatīvās  Republikas
likumdošana, bet ne ANO Tirdzniecības tiesības.

8.3. Delticom ir tiesības, 4 nedēļas iepriekš par to informējot, šo līguma attiecību ietvaros esošās Jūsu tiesības un
pienākumus  pilnībā  vai  daļēji  nodot  trešajām  personām.  Šajā  gadījumā  Jums  ir  tiesības,  pēc  ziņojuma
saņemšanas par līguma pārņemšanu, nekavējoties lauzt līgumu.

8.4. Delticom patur tiesības vienpusēji jebkura būtiska iemesla dēļ daļēji un/vai pilnībā mainīt šos noteikumus,
nosakot atsaukšanas termiņu. Kā būtisks pamatojums ir, piemēram, bet ne tikai, likumdošanas noteikumu vai
jurisdikcijas  izmaiņas.  Partnerim  šajā  gadījumā  skaidri  tiek  dotas  tiesības  14  dienu  laikā  rakstiski  izteikt
iebildumus par paziņotajām izmaiņām. Iebildumu nosūtīšana pa e-pastu tiek uzskatīta par pamatotu. Saņemšanai
saistošs ir saņemšanas brīdis uzņēmumā Delticom. Partnerim viennozīmīgi tiek norādīts, ka nokavēta iebilduma
gadījumā, izmaiņas tiek iekļautas esošajās līgumā noteiktajās attiecībās. Pirms plānotās stāšanās spēkā Delticom



izmainītos noteikumus Montāžas partnerim nosūtīs teksta formā un īpaši norādīs uz jauno regulējumu, kā arī tā
stāšanās spēkā datumu.

8.5. Ja šī līguma atsevišķie noteikumi zaudē savu spēku vai arī tos nav iespējams izpildīt, vai arī līguma mērķis
nav derīgs vai izpildāms, pārējā līguma darbība nemainās. Spēku zaudējošo vai neizpildāmo noteikumu vietā
stājas spēkā esoši un izpildāmi noteikumi, kuri ir vistuvāk ekonomiskajiem mērķiem, kādi līgumslēdzēju pusēm
bija ar spēku zaudējušajiem vai neizpildāmajiem noteikumiem. Esoši noteikumi atbilstoši ir spēkā gadījumā, ja
līgumā rodas neatbilstības.


