
 

„Preces pirkuma līgums uz nomaksu”  

PRECES PIRKUMA LĪGUMS UZ NOMAKSU NR. ____________ 
 
__________, 20__.gada __.___________ 

Pārdevējs 
AS "Sentor Farm Aptiekas", reģ.nr.: 55403012521, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004, (turpmāk tekstā Pārdevējs)  

 

Pircējs 

Vārds, uzvārds ____________________________________, personas kods: ____________________, dzimšanas datums: ____.____._______. 
Dzīvesvietas adrese: __________________________________________  
Tālrunis: _____________________________________, e-pasts: ______________________________ 

Saziņas valoda Latviešu valoda       Krievu valoda      Angļu valoda 

turpmāk tekstā abas kopā sauktas „Puses”, noslēdza savā starpā šādu Preces pirkuma līgumu uz nomaksu, turpmāk tekstā saukts „Līgums”: 
 

 Līguma priekšmets 

Pārdevējs pārdod Pircējam, bet Pircējs pērk preci, turpmāk “Prece” (čeka numurs: ______________________) 

Līguma summa EUR  _____________   (_________________________euro) 

Līguma termiņš _________________ 

Ikmēneša maksājums* EUR  _____________   (_________________________euro) 

*Ikmēneša maksājums veicams katra mēneša _____.datumā, sākot ar _____. gada ___. _________, līdz 

_______. gada ___. ________ (ieskaitot). Pēdējais Ikmēneša maksājums var atšķirties. 

Konta numurs ikmēneša 

maksājumu veikšanai* 

LV39LATB0002210098912 (saņēmējs – SIA “Pharm Finance”, reģ.Nr. 50203188581) 

*veicot maksājumus, maksājuma mērķī obligāti jānorāda Līguma numurs. Pircējs ir informēts, ka gadījumā, 

ja maksājuma mērķī nav norādīts Līguma numurs un maksājumu nav iespējams identificēt, maksājums tiks 

atmaksāts atpakaļ, un, ja maksājums notiek starp dažādām bankām, ieturot bankas komisijas maksu par 

starpbanku pārskaitījumu saskaņā ar attiecīgas bankas cenrādi. 

**Informējam, ka sadarbībā ar AS "PNB Banka", Jums kā Bankas klientam tiks piemērota samazināta 

bankas komisijas maksa par skaidras naudas maksājumu, veicot Līguma apmaksu jebkurā AS "PNB Banka" 

filiālē.  

Aptiekai, kurā parakstījāt Līgumu, tuvākā AS "PNB Banka" filiāle atrodas: ____________________ 
 

Nomaksas grafiks (pa mēnešiem) 
1 2 3 4 5 6       

X X X X X X       
 

Līguma noteikumi 
1. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties šī Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja šādu strīdu vai 

nesaskaņu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tas tiek risināts tiesas ceļā. 
2. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Pārdevēja informāciju par personas datu apstrādi Pārdevēja mājaslapā internetā un/vai Aptiekā, 

t.sk. Pārdevēja privātuma noteikumiem, un piekrīt tai, un atzīst sev par saistošu. Pircējs ir informēts, ka šī Līguma un no tā izrietošo 
saistību izpildei Pārdevēja vārdā Pircēja datus apstrādā Pārdevēja sadarbības partneri SIA “Pharm Finance” (reģ.Nr. 50203188581) un 
AS “PNB Banka” (reģ.Nr.4003072918). 

3. Ja Pircējs nepilda šī Līguma nosacījumus un savlaicīgi neveic maksājumus, Pārdevējs nodod maksājumu iekasēšanu ārpustiesas ceļā 
un/vai parāda piedziņu tiesas ceļā trešajai personai.  

4. Pārdevējam ir tiesības atteikties noslēgt jaunu Preces uz nomaksu pirkuma līgumu, kamēr Pircējs nav izpildījis no šī Līguma izrietošās 
saistības.  

5. Pircējam ir tiesības pirmstermiņa veikt pilnīgu Preces pirkuma samaksu.  
6. No Līguma izrietošo saistību nepildīšanas gadījumā Pārdevējam ir tiesības 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, nosūtot rakstveida 

paziņojumu uz Līgumā norādīto Pircēja dzīvesvietas adresi, izbeigt Līgumu un pieprasīt, lai Pircējs nekavējoties atmaksā Pārdevējam 
visu nesamaksāto Līguma summu. 

7. Visi paziņojumi Pircējam tiek nosūtīti uz Līgumā norādīto dzīvesvietas adresi un tiek uzskatīti par saņemtiem 7 (septītajā) dienā no 
paziņojuma izsūtīšanas dienas. Pircējam ir nekavējoties, trīs darba dienu laikā no izmaiņu dienas, rakstveidā jāinformē Pārdevēju par 
sava telefona numura, Līgumā norādītās dzīvesvietas adreses maiņu. 

8. Jautājumu un neskaidrību gadījumā par Līgumu, ikmēneša maksājumu veikšanas kārtību, Pircējs var noskaidrot zvanot: 67091997, 
SIA “Pharm Finance”. 

9. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līgumā stājas spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas  Puses. 

Paraksts:                                   Datums: ___. ___. _______. 

 

Pircēja apliecinājums 

Ar savu parakstu apliecinu, ka Preci esmu saņēmis un apņemos šajā sakarā pret Pārdevēju neizvirzīt pretenzijas, ka arī apstiprinu sniegtās 
informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstiski informēt Pārdevēju par visām izmaiņām norādītajā informācijā. Esmu informēts un piekrītu, 
ka Pārdevējam ir tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu. Nepieciešamībās gadījumā apņemos pēc pirmā Pārdevēja pieprasījuma un 
Pārdevēja noteiktajā termiņā iesniegt pieprasīto informāciju un/vai dokumentus.  

 

Šis Līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros un stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pircēja 
saistību pilnīgai izpildei. Pirmais Līguma eksemplārs tiek izsniegts Pircējam, otrais tiek glabāts pie Pārdevēja un nepieciešamības gadījumā var tikt 
nodots parāda piedziņas kompānijai parāda piedziņas procedūras nodrošināšanai. 
 

Līdzēju paraksti 
Pārdevējs 

 

 

 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

Pircējs 

 

 

 

(paraksts, vārds, uzvārds) 
 


