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PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS (AgroPlatforma)
SIA “AgroPlatforma”, vienotais reģistrācijas Nr. 43603079818, juridiskā adrese: Elijas iela 17 - 4, LV-1050, Rīga, kuru uz
statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Juris Kazulis, un

PAKALPOJUMU ŅĒMĒJS (Klients)
Nosaukums

Demo Kompānija

Vienotais reģistrācijas
Nr.

1111111111

Adrese:

Iela, mājas Nr. / Mājas nosaukums

Brivibas iela 84

Pagasts/Pilsēta

Rīga

Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1001

Paraksttiesīgās
personas vārds,
uzvārds

Ivars Demo

Amats

Valdes loceklis

E-pasta adrese

ivars-demo@example.com

Tālruņa Nr.

20000

Pārstāvniecības
pamats

KLIENTA PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS (Lietotājs)
Vārds, uzvārds

Jānis Demo

Personas kods

111111-11111

Amats

CEO

E-pasta adrese

karlis-demo@example.com

Tālruņa Nr.

200000

Pārstāvniecības
pamats
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1. Līguma priekšmets:
1.1. AgroPlatforma sniedz Klientam Pakalpojumus, saskaņā ar Līguma noteikumiem izpildot šādas darbības:
1.1.1. izvieto Sludinājumus;
1.1.2. sniedz Preču biržas datus, tajā skaitā nodrošina iespēju tiešsaistē iegūt informāciju par Preču biržas cenām;
1.1.3. Darījuma ietvaros nodrošina iespēju fiksēt Preces cenu;
1.1.4. sniedz statistikas pārskatus par Darījumiem, kas noslēgti, izmantojot Platformu;
1.1.5. sniedz citus pakalpojumus pēc Pušu vienošanās.
1.2. Par Pakalpojumiem Klients veic maksājumus, ievērojot Cenrādī norādītās cenas vai AgroPlatformas individuāli noteiktas
maksas, ja tādas ir piemērojamas.

2. AgroPlatformai ir pienākums:
2.1. sniegt Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem un citiem ar Platformas lietošanu saistītiem dokumentiem;
2.2. ievērot Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz konfidencialitāti un datu apstrādi;
2.3. iespēju robežās novērst iespējamās nepilnības un kļūmes AgroPlatformas datu uzturēšanas un apkalpošanas rīkos, ja
vien tas nav saistīts ar trešās personas rīcību.

3. Klientam ir pienākums:
3.1. izmantot Platformu un saņemt Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem;
3.2. apmaksāt Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
3.3. ievērot un nodrošināt Noteikumu 4.4. punktā norādīto apliecinājumu izpildi.

4. Norēķini
4.1. AgroPlatforma izraksta rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem un nosūta to uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
4.2. AgroPlatformas izrakstīts rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez AgroPlatforma paraksta.
4.3. Samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem Klients veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc AgroPlatformas rēķina
izrakstīšanas.
4.4. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Klients maksā AgroPlatformai līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) no
kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās rēķina summas.

5. Citi noteikumi
5.1. Līgumu veido šī Pušu vienošanās par Pakalpojumiem, Iesniegums, Noteikumi un Cenrādis. Līguma saturu var veidot arī
citi dokumenti, par ko Puses ir vienojušās. Noteikumi tiek pievienoti kā Līguma pielikums.
5.2. AgroPlatformai ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas Līgumā, tostarp Noteikumos un Cenrādī, kā arī citos ar Platformas
lietošanu saistītos AgroPlatformas dokumentos, brīdinot par to Klientu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā
Klientam ir tiesības pieprasīt Profila dzēšanu un Līguma izbeigšanu, iesniedzot AgroPlatformai attiecīgu iesniegumu.
5.3. Noteikumos norādītie termini un to skaidrojumi ir izmantojami pārējos Līguma dokumentos, ciktāl Līgumā nav noteikts
citādi.
5.4. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un juridiskās sekas, tās atzīst, ka Līgums atbilst viņu gribai,
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un apliecina, ka slēdz Līgumu labprātīgi, bez maldības, viltus vai spaidiem.
5.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošu vai pretlikumīgu, tas nekādi neietekmē un
neierobežo pārējo Līguma noteikumu spēkā esību un izpildīšanas pienākumu.
5.6. Ja Līgums tiek noslēgts rakstveidā, Līgums tiek noformēts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā ar vienādu
juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs paliek Klientam, bet otrs AgroPlatformai.
AgroPlatformas vārdā:

Klienta vārdā:

_____________________________

_____________________________

Juris Kazulis, valdes loceklis

Ivars Demo, Valdes loceklis
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