Preču piegādes noteikumi
(publiskais piedāvājums)
Ar šo SIA "Fasādes & Gaismas Pasaule", kuru pārstāv valdes loceklis Aleksandrs Rundasovs, kas darbojas,
pamatojoties uz statūtiem, turpmāk Pārdevējs, noslēdz līgumu par Preces pārdošanu ar fiziskām un juridiskām
personām, turpmāk - Pircējiem ar šādiem šī piedāvājuma noteikumiem:
1. Vispārīgi noteikumi:
1.1.
Šie piegādes noteikumi, kuri atrodas vietnē www.whitehills.lv, ir oficiāls SIA "Fasādes & Gaismas
Pasaule" piedāvājums, un tie satur būtiskus Pārdevēja sniegtus Preces pārdošanas, apmaksas, piegādes, atgriešanas un
apmaiņas noteikumus.
1.2.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, šis dokuments ir publisks piedāvājums, un, ja tiek
pieņemti turpmāk izklāstītie nosacījumi, fiziska / juridiska persona, turpmāk saukta par pircēju, kas pieņem šo
piedāvājumu, maksā par Preci saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Pircēja samaksa par Preci ir piedāvājuma
pieņemšana, kas tiek uzskatīta par līdzvērtīgu Līguma noslēgšanai par piedāvājumā izklāstītajiem nosacījumiem.
1.3.
Ja kontekstā nav noteikts citādi, šajos piegādes noteikumos šiem noteikumiem ir šāda nozīme:
"Piedāvājums" - vienai vai vairākām personām adresēts piedāvājums, kas satur visus būtiskos līguma
nosacījumus.
"Pārdevējs" - juridiska persona, Produktu oficiālais pilnvarotais pārstāvis, Preces īpašnieks, kuram ir tiesības
pārdot Preci.
"Pieņemšana" - Pircējs pilnībā un bez nosacījumiem piekrīt šiem noteikumiem.
"Produkcija" - dekoratīvais akmens, flīzes iekšējo un ārējo sienu apdarei un ainavu dizainam, dekoratīvie
elementi, fasādes sistēmas, kā arī saistītās preces, pilns sortiments ir pieejams uzņēmuma oficiālajā mājas lapā
www.whitehills.lv (dekoratīvais akmens).
"Ekskluzīvā Produkcija" - prece, kura nav iekļauta pilnā Produkcijas sortimenta sarakstā, kurai ir
individuāli noteiktas īpašības un kura tiek ražota pēc standarta tehnoloģijas, izmantojot (izvēloties) krāsu, t.i. īpašas
Produkcijas krāsas tikai pēc Pircēja personīga pieprasījuma. Pārdevējs patur tiesības atteikt Pircējam ražot šāda veida
Preci.
"Preces cena" - Preces mērvienības cena, kas norādīta Pārdevēja oficiālajā tīmekļa vietnē www.whitehills.lv
EUR valūtā un ietver visus nodokļus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jāņem vērā, ka ekskluzīvas
produkcijas cena pieaug par 15%, salīdzinājumā ar standarta produkcijas cenām. Cenas jebkurai Preces pozīcijai
Pāredevējs var mainīt jebkurā laikā vienpusēji, par to nepaziņojot Pircējam, līdz Pircējs pilnībā samaksā par
Produkciju. Produkcijas cena neietver Produkcijas piegādes izmaksas.
"Pasūtījums" - Pircēja Preces pieteikums, kas ietver sevī Preces daudzumu un Preces konkrētu artikulu.
"Pasūtījuma izpildes laiks" - periods, kurā Pārdevējs apņemas izpildīt Pasūtījumu. Pasūtījuma izpildes
termiņš ir atkarīgs no ražošanas sarežģītības, pasūtītās Preces daudzuma, kā arī no pašreizējās ražošanas slodzes un
tiek noteikts katrā gadījumā pēc papildus vienošanās ar Pircēju.
2. Līguma priekšmets
2.1.
Pārdevējs pārdod pienācīgas kvalitātes Preci saskaņā ar pašreizējo cenu sarakstu, kas publicēts
Pārdevēja vietnēs www.whitehills.lv un Pircējs apmaksā un pieņem Preci saskaņā ar šī Piedāvājuma noteikumiem.
3. Produkcijas kvalitāte
3.1.
White Hills® izstrādājumu kvalitāte atbilst TU 5741-001-75244702-05 (dekoratīvie un apdares betona
sienu izstrādājumi); TU 5746-006-75244702-2013 (izstrādājumi fasāžu sistēmām).
3.2.
Uz Produkciju White Hills® ir spēkā esošie sertifikāti:
•
Ekspertu atzinums Nr. 1244-6, datēts ar 2015. gada 28. aprīli. izdevusi FBUZ "Higiēnas un
epidemioloģijas centrs Maskavas apgabalā";
•
Atbilstības sertifikāts ROSS RU.CM29.H00194, datēts ar 28.11.2014. izsniedzis VNIISTROM NCC sertifikāts uz laiku līdz 27.11.2017.;
•
Ugunsdrošības prasību tehnisko noteikumu atbilstības sertifikāts Nr. C-RU.PB09.B.00259, datēts ar
26.01.2015., Ko izdevuši Maskavas apgabala ANO ugunsdzēsēji. Derīgs līdz 2022. gada 25. janvārim;
•
FAU "FCS" tehniskā novērtējuma secinājums par piemērotību lietošanai būvniecībā;
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•
Tehniskais sertifikāts par piemērotību lietošanai jaunu produktu un tehnoloģiju būvniecībā, kuru
prasības nav pilnībā vai daļēji reglamentētas normatīvajos dokumentos un no kuras 2015. gada 21. aprīlī Nr. 4539-15
ir atkarīga ēku un būvju drošība;
•
Atbilstības sertifikāts (obligāta sertifikācija) Nr. C-RU.ПБ09.В.00401, derīgs līdz 2022. gada 9.
martam;
•
2016. gada 9. augusta sertifikācijas testu protokols Nr. 54. Federālais akreditācijas dienests
"Rosaccreditation";
•
Atbilstības sertifikāts ROSS RU.MC046.N01885, ko izsniedza Valsts vienotais uzņēmums
“NIIMosstroy” 16.08.2016.
•
Sertifikācijas testu protokols Nr. 54, 08.09.2016., ITC "MOSSTROYISPYTANIYA";
•
Ekspertu atzinums Nr. 2915-6, datēts ar 12.07.2013., FBUZ "Higiēnas un epidemioloģijas centrs
Maskavas apgabalā";
•
08.16.2016. Laboratorijas testu (radioloģijas) protokols Nr. 3007, FBUZ "Higiēnas un epidemioloģijas
centrs Maskavas apgabalā";
•
ANO "Maskavas apgabala ugunsdzēsēji" atbilstības sertifikāta Nr. С-RU.ПБ09.В.00202 datēts ar
20.03.2014.
•
Fasādes sistēmas "Ronson-500" ugunsdrošības testu protokols, ar apšuvuma flīzēm "White Hills",
datēts ar 09.09.2013., TsNIISK im. V.A. Kučerenko;
•
Piešķiršanas vēstule fasādes sistēmai "Ronson-500", ar apšuvumu ar flīzēm "White Hills"
ugunsbīstamības klase KO saskaņā ar GOST 31251 Nr. 5-82, datēta ar 2013. gada 5. septembri TsNIISK im. V.A.
Kučerenko;
•
2013. gada 25. septembra laboratorijas testu protokols vēja slodzēm Nr. 172. Testēšanas laboratorija
"TECHNOPOLIS";
•
Tehniskais sertifikāts ФЦС №4539-15.
3.3.
Iepazīstoties ar White hills® preces paraugiem brošūrās un demonstrējot videoklipus video monitoros,
jāņem vērā, ka krāsu precizitāte un attēla skaidrība ir pietuvināta oriģinālam Preces krāsām cik vien iespējams un var
atšķirties.
3.4.
Veicot pasūtījumu, ieteicams izvēlēties Preci pēc izstāžu paraugiem mazumtirdzniecības vietās,
bukletiem un fotogrāfijām Pārdevēja tīmekļa vietnē www.whitehills.lv.
3.5.
Tā kā Preces ražošanas tehnoloģijā tiek izmantoti dabīgi minerālu komponenti, dažādās Preces partijās
var atšķirties no izstādes paraugiem.
3.6. Preces ražošanas nozares specifika pieļauj nelielu toņu atšķirību viena un tā paša izstrādājuma (artikula)
dažādās Preču partijās.
4. Pasūtījuma veikšana un Preces apmaksa
4.1.
Preces pasūtījumi tiek pieņemti:
•
Sabiedrības tirdzniecības vietās šo tirdzniecības vietu darba laikā;
•
Kontaktējoties ar klienta menedžeriem pa tālr. +371 26667032 darba dienās no 09:30 līdz 17:00;
•
Pa e-pastu nr@whitehills.lv
•
Noformējot pasūtījumu mājas lapā www.whitehills.lv
4.2.
Veicot pasūtījumu, Pircējs sniedz šādu informāciju: uzvārds, vārds vai uzņēmuma nosaukums
juridiskām personām; personas kods vai uzņēmums reģistrācijas numurs; adrese; kontaktinformācija: tālruņa numurs,
e-pasta adrese; vēlamais Preces sortiments un daudzums, nepieciešamās saistītās preces; vēlamais preču nosūtīšanas
datums un preces izņemšanas veids;
4.3.
Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja sniegtās informācijas saturu un precizitāti.
4.4.
Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību, veicot pasūtījumu.
4.5.
Pārdevējs kā datu pārzinis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un
personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt līguma izpildi un Uzņēmuma vai trešās personas
leģitīmo interešu ievērošanai.
4.6.
Pamatojoties uz saņemto pasūtījumu, Pārdevējs informē Pircēju par iespējamiem pasūtījuma izpildes
noteikumiem un izsniedz rēķinu apmaksai, kas tiek pārsūtīts Pircējam viņam ērtā veidā.
4.7.
Pamatojoties uz saņemto pasūtījumu, Pārdevējs informē Pircēju par iespējamiem pasūtījuma izpildes
termiņiem un izsniedz avansa rēķinu apmaksai. Pircējam ir pienākums pārbaudīt rēķina pareizību un samaksāt par
Preci (veikt avansa maksājumu) ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Pretējā gadījumā
Pārdevējam ir tiesības izņemt no rezerves noliktavā rezervēto Preci.
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4.8.
Rēķina apmaksa, ko veic Pircējs, nozīmē, ka Pircējs ir iepazinies un ir pieņēmis šī Piedāvājuma
noteikumus.
4.9.
Rēķina apmaksa tiek veikta, pārskaitot bezskaidras naudas līdzekļus uz Pārdevēja norēķinu kontu:
100% priekšapmaksa.
4.10. Pēc savlaicīgas rēķina apmaksas, Preces cenas nevar būt izmainītas.
4.11. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu no brīža, kad līdzekļi ir saņemti Pārdevēja norēķinu kontā.
4.12. Pircēja rēķina apmaksa nozīmē Pircēja piekrišanu šī Līguma noteikumiem. Rēķina apmaksas datums
ir norādīts avansa rēķinā.
4.13. Iemaksāta summa netiek atgrieta.
5. Pušu pienākumi
5.1.
Pārdevējs apņēmās:
•
piegādāt Pircējam augstas kvalitātes Preci sortimentā, daudzumā un laikā saskaņā ar šī Līguma
nosacījumiem;
•
nodot Pircējam kopā ar Preci visu tam nepieciešamo dokumentāciju;
•
uzņemties riskus attiecībā uz Preci, līdz Pircējs tos pieņem;
5.2.
Pircējs apņēmās:
•
samaksāt par Preci Pušu noteiktajā apjomā un termiņā;
•
veikt Preces pieņemšanu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
•
ja Preces nav iespējams pilnībā vai daļēji pieņemt pasūtījumā noteiktajā laikā, rakstiski paziņojiet
Pārdevējam ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms piegādes termiņa.
5.3.
Ja preces tiks piegādātas ar Pārdevēja transportu, Pircējs apņemas:
•
Preces izkraušanas vietās nodrošināt bezšķeršļu un drošu transporta pārvietošanos;
•
samaksāt Preces piegādes izmaksas;
•
savlaicīgi un par saviem līdzekļiem veikt Preces izkraušanu no Pārdevēja transporta, ja nav atrunāts
citādi;
5.4.
Pircējs ir atbildīgs par Preču bojājumiem izkraušanas laikā.
5.5.
Izņemt Preci ar saviem spēkiem 3 darba dienu laikā pēc paziņojuma par Preces komplektāciju (Preces
gatavību), pretējā gadījumā tiks aprēķināta Preču glabāšanas izmaksa 0,50 EUR par 1 eiro paleti par katru kalendāro
dienu.
6. Preces transportēšana un uzglabāšana
6.1.
Preces transportēšana, iekraušana un izkraušana jāveic uzmanīgi. Ir aizliegts nomest un / vai apgāzt
Preci. Izvairieties no pēkšņas manevrēšanas ar transportlīdzekli, kurā tiek pārvadāti produkti, jo tas var izraisīt Preces
bojājumus.
6.2.
Manuāla iekraušana un izkraušana (metot preci) nav atļauta. Veicot iekraušanas un izkraušanas
darbus, jāvadās pēc darba drošības prasībām, kas noteiktas spēkā esošajos būvnormatīvos.
6.3.
Uzglabājot Preci, jāņem vērā sekojošie standarti:
•
Nav pieļaujami iepakojuma bojājums un iepakojuma samirkšana, kā arī Preces uzglabāšana
uzliesmojošos apstākļos;
•
Uzglabāšanas telpas grīdai ir jābūt plakanai no asfalta vai betona;
•
Nav atļauts mainīt marķējumu uz iepakojuma un nav ieteicams nevajadzīgi sakārtot iepakojuma
saturu;
7. Preces nodošana un pieņemšana
7.1.
Preces nodošana Pircējam tiek veikta norunātajā termiņā, ievērojot apmaksas nosacījumus. Preci
nodod ar šādiem pavaddokumentiem: avansa rēķins, pavadzīme, montāžas instrukcija.
7.2.
Preces nodošanas datums ir attiecīgās pavadzīmes datums.
7.3.
Preces pieņemšana pēc kvalitātes, daudzuma, sortimenta un komplektācijas tiek veikta to nodošanas
laikā.
7.4.
Visa prece tiek izsniegta, ņemot vērā šuves standarta platumu to montāžas laikā. Montāžai ir noteikts
sekojošs šuvju platums:
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•
Braemar, Zandland, Cascade Range, Cross Fell, Highland, Loarre, North Ridge, White Cliffs, Ward
Hill, Fjord Land, East Ridge- montējas bez šuves;
•
York brick, Toscana, Derry brick, – 1 сm;
•
Aalten brick, Bern brick, Bran brick, Bremen brick, Brugge brick, Cologne brick, Erding brick,
Lauter, Linz brick, London brick, Lothian, Monte Chiaro, Ostia brick, City brick, Regen brick, Rhain brick, Teramo
brick, Teramo brick 2, Torn brick, Tirol brick, Tivoli brick, Bergamo brick, Till (25х6.25см), Toledo, Torre Bianca,
El Torre - 1.2 сm;
•
Roca, Rutland, Huntly – 1.5-2.5 сm;
•
Eiger, Berkley, Dunvegan, Durham, Devon, Yorkshire, Leinster, Lorne, Moray, Teviot, Tivoli,
Sherborne, Sheffield (20х40сm), Sheffield (9.6х19.сm), Chinon, Till (25х12.5сm) – 1.5 сm;
7.5.
Preces pieņemšanai, katrā atsevišķā piegādāto preču partijā ir pieļaujama preču iekraušanasizkraušanas un transportēšanas rezultātā saplēstas/sabojātas preces klātbūtne, kur akceptējamais defektu
(saplīsusi/sabojāta prece) apjoms sastāda 5% (pieci procenti) apjomu, kas jau ir ņemts vērā Pārdevējam veidojot
Preces cenas.
7.6.
Preces nodošana Pircējam ar pašizvešanas noteikumiem no Pārdevēja noliktavas tiek veikta ar Pircēja
spēkiem un līdzekļiem.
7.7.
Fiziskai personai pirms pasūtījuma saņemšanas ir obligāti jāuzrada personas apliecinošs dokuments,
personas apliecinoša dokumenta neuzradīšana ir pamats preces neizsniegšanai.
7.8.
Juridiskās personas pārstāvim pirms pasūtījuma saņemšanas ir obligāti jāuzrada personas apliecinošs
dokuments vai juridiskās personas pilnvarniekam juridiskas personas izsniegto un spēkā esošo pilnvaru, juridiskās
personas pilnvarniekam ir obligāti jāuzrada arī personas apliecinošs dokuments, personas apliecināšana dokumenta
un/vai juridiskās personas spēkā esošas pilnvaras neuzradīšana ir pamats preces neizsniegšanai.
7.9.
Preces nodošana pircējam (viņa pilnvarotajam pārstāvim) uz piegādes noteikumiem tiek veikta uz
pircēja rēķina, ar Pārdevēja spēkiem, ar Pārdevēja transportu vai iesaistot transporta uzņēmumus, ja vien atsevišķi nav
panākta cita vienošanās.
7.10. Piegādes izmaksu aprēķinā ir iekļautas tikai minimālās piegādes izmaksas. Par kravas izkraušanu no
transportlīdzekļa un transportlīdzekļa papildu dīkstāvi (izkraušanas darbi) Pircējs maksā atsevišķi.
7.11. Izkraušanas darbus Pircējs veic patstāvīgi par saviem līdzekļiem un ar saviem līdzekļiem.
7.12. Preces piegādes termiņš ir atkarīgs no piegādes adreses, pārvadāto preču daudzuma, saskaņotā
piegādes grafika un ir saskaņots ar klientu apkalpošanas menedžeri. Piegādes izmaksas nav iekļautas Preces cenā.
7.13. Īpašumtiesības uz Preci un nejaušības risks pāriet Pircējam no Pārdevēja Preču piegādes laikā un
Pusēm parakstot pavadzīmi, kas apstiprina Preces pieņemšanas - nodošanas faktu.
7.14. Ja tiek konstatēta piegādāto Preču neatbilstoša kvalitāte, Pircējs 5 (piecu) dienu laikā no defektu
atklāšanas brīža rakstiski (pa pastu vai e-pastu, iepriekš paziņojot pa tālruni) paziņo Pārdevējam.
7.15. Ja būtiski tiek pārkāptas Preces kvalitātes prasības, Pircējam ir tiesības pieprasīt neatbilstošas
kvalitātes Preces aizstāšanu.
7.16. Gadījumos, kad Pircējs nepieņem Preci no Pārdevēja vai atsakās to pieņemt bez likumā, citos tiesību
aktos vai šajā Līgumā noteiktā pamata, tiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pienācīgi izpildījis savas saistības.
8. Garantijas saistības
8.1.
White Hills® precei tiek nodrošināta 5 gadu garantija.
8.2.
Norādītā garantija attiecas tikai uz ražošanas defektiem.
8.3.
Pārdevējs garantē piegādātas preces atbilstību šī līguma 3.punktā minētiem sertifikātiem ar
nosacījumu, ka Pircējs ir ievērojis Preces uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas noteikumus.
8.4.
Garantija netiek sniegta šādos gadījumos:
•
Ēkas saraušanās, sienu kustības, augsnes iegrimšanas gadījumos;
•
Saskaroties ar ķimikālijām un krāsu;
•
Krāsu maiņa agresīvas vides iedarbības dēļ;
•
Piesārņojuma un oksidēšanās gadījumos;
•
Izsaļumu gadījumā;
•
Preces izmantošana neparedzētajam mērķim;
•
Preces uzglabāšanas, iekraušanas un izkraušanas noteikumu neievērošana;
•
Gadījumos, ja netiek ievērota montāžas un saistīto preču instrukcijas, kā arī ražotāja ieteikumu
neievērošana;
•
Citu palīgmateriālu izmantošana Preces montāžas laikā, izņemot ieteicamos.
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9. Preces apmaiņa
9.1.
Preci ir iespējams apmainīt saskaņā ar LR likumdošanu.
9.2.
Prece netiks pieņemta atpakaļ, ja ir bijis speciāls pasūtījums caur Pārdevēja pārstāvi un gadījumā ja
Prece jau tika izņemta no Pārdevēja noliktavas.
9.3.
Prece netiek pieņemta atpakaļ, ja ir bijis individuāls pasūtījums (speciāli pasūtīta prece, kura nav
Rīgas noliktavā) caur Pārdevēja pārstāvi. Pasūtījuma atteikšanās gadījumā, iemaksāta summa tiks atgriezta 50%
apmērā, gadījumā ja preces pasūtījums jau ir nodots ražošanā.
9.4.
Pircējam, ir tiesības četrpadsmit dienu laikā apmainīt labas kvalitātes Preces, kuras bijušas iegādātas
un noformētas caur mājas lapu www.whitehills.lv pret līdzīgām Precēm no Pārdevēja, tikai gadījumā, ja norādītā prece
netika izmantota, tika saglabāts tās noformējums, īpašības, zīmogi, rūpnīcas etiķetes un ir arī pārdošanas pavadzīme
vai cits apstiprinājums par norādītā produkta dokumenta samaksu.
9.5.
Pēc vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju Preces apmaiņa var tikt nodrošināta, ja ir līdzīga Prece
noliktavā. Pārdevējam ir pienākums nekavējoties informēt Pircēju par līdzīgas Preces saņemšanu noliktavā.
9.6.
Visas izmaksas, kas Pārdevējam radušās apmainot Preci, Pircējs kompensē par savu rēķinu.
9.7.
Gadījumā, ja līdzīga Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā brīdī, kad Pircējs sazinās ar Pārdevēju,
Pircējam ir tiesības atteikties izpildīt pirkuma un pārdošanas līgumu un pieprasīt atdot par norādīto Preci samaksāto
summu, atskaitot jebkādas Pārdevēja izmaksas, kas radušās saistībā ar Pircēja pasūtījuma izpildes darbību veikšanu.
Atgriežot līdzekļus, kas samaksāti par šādiem produktiem, Pārdevējam ir tiesības patstāvīgi ieturēt izdevumu summu.
Šajā gadījumā izdevumu summu, ieskaitot Pārdevēja izdevumus par Pircēja atdoto Preču piegādi, Pārdevējs nosaka
katrā gadījumā individuāli.
9.8.
Uzglabāšanas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā, Pārdevējs patur tiesības izrakstīt rēķinu par
atbilstošas kvalitātes Preces pārpakošanu vai atteikties apmainīt Preci.
9.9.
Pārdevējs patur tiesības pircējam atteikt apmaiņu vai atgriešanu par atbilstošas kvalitātes Preci, kuri ir
bijuši speciāli pasūtītas, jo minēto Preci var izmantot tikai Pircējs, kurš tos iegādājas.
10. Autortiesības
10.1. Visa teksta informācija un grafiskie attēli, kas ievietoti Pārdevēja vietnēs, reklāmas brošūrās, kā arī
Preces ražošanas tehnoloģija ir Pārdevēja īpašums.
10.2. Nav atļauta jebkāda Vietnē ievietotu grafisko attēlu un teksta informācijas reproducēšana, izplatīšana,
apstrāde, kopēšana un cita veida izmantošana, kā arī nav atļauta Vietnes struktūras un dizaina kopēšana bez
autortiesību īpašnieku piekrišanas.
10.3. Vietnē ievietotos dokumentus un saistītos grafiskos attēlus var izmantot tikai informatīviem,
nekomerciāliem vai personiskiem mērķiem.
10.4. Vietnē ievietotos dokumentus un saistīto grafiku nekādā veidā nedrīkst mainīt.
11. Citi nosacījumi
11.1. Citi Preces piegādes noteikumi, kas nav norādīti šajos Noteikumos, tiek izskatīti katrā gadījumā
atsevišķi un var tikt atspoguļoti rakstiskā līgumā starp Pārdevēju un Pircēju.
11.2. Ja rodas jautājumi vai pretenzijas no Pircēja puses, tad var sazināties ar Pārdevēju pa tālruni vai epastu ar detalizētu jautājuma vai pretenzijas izklāstu. Visi ienākošie pieprasījumi tiek izskatīti pēc iespējas ātrāk,
Pārdevējs dara visu iespējamo, lai atrisinātu radušās problēmas vai pretenzijas.
11.3. Visus radušos strīdus puses atrisina sarunu ceļā, ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks risināts pēc
LR likumdošanas.
11.4. Šis publiskais piedāvājums stājas spēkā no brīža, kad tas tiek publicēts Pārdevēja oficiālajā vietnē
whitehills.lv.
12. Pārdevēja rekvizīti
Juridiskās personas pilns nosaukums: Sabiedrība ar ierobežoto atbildību “Fasādes & Gaismas Pasaule”;
PVN reģ.nr. LV40103420070
Juridiskā adrese: Usmas iela 16-10, Rīga, LV-1083;
Biroja adrese: Cepļa iela 22B, Rīga, LV-1004;
Telefons: +371 26667032;
Banka: AS «Swedbank»
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Kods: HABALV22
Konts: LV57HABA0551030787664
E-mail: nr@whitehills.lv; info@whitehills.lv; info.fgp@inbox.lv;
Mēs izsakām cerību uz ilgtermiņa un abpusēji izdevīgu sadarbību.
Ar cieņu
Uzņēmums “Fasādes & Gaismas Pasaule”
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