Lietotas iekārtas pirkuma noteikumi
Vispārīgi noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā LMT Retail & Logistics SIA, reģistrācijas numurs 40103148504, adrese
Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, turpmāk Pārdevējs, pārdod un Pircējs pērk preces pirkuma kartē norādīto
iekārtu (turpmāk – Iekārta).
2. Pirms pirkuma veikšanas Pircējs izvēlas Iekārtu no tirdzniecības vietā esošo iekārtu klāsta, novērtējot
Iekārtas vizuālo un funkcionālo stāvokli un dabisko nolietojumu.
Iekārtas tehniskais raksturojums
3. Iekārtas stāvoklis un īpašības pirkuma brīdī.
3.1. Iekārta nodrošina ražotāja lietošanas instrukcijā norādīto pamatfunkciju - balss zvanu, datu
pārraides un foto kameras - lietošanu.
3.2. Iekārtas sastāvdaļas (korpuss, displejs, kamera u.c.), tās konstruktīvie elementi, komplektācijā
iekļautie aksesuāri ir lietoti.
3.3. Iekārtai vai aksesuāriem var būt redzamas dabiskā nolietojuma pazīmes - vizuāli pamanāmi
skrāpējumi, švīkas, deformācijas un krāsas izbalojumi, īpaši uz Iekārtas ārējiem paneļiem (t.sk.,
displeja stikla, akumulatora vāka, pogām). Iespējami nebūtiski ārējā korpusa bojājumi (plaisas,
skrambas, dziļi skrāpējumi).
3.4. Iekārtas akumulatora darba kapacitāte un fizikālās īpašības var neatbilst ražotāja noteiktajiem
parametriem.
3.5. Iekārtas dabiskā nolietojuma (piemēram, mikrofona vai skaļruņa nolietojuma) vai bojājumu
(piemēram, fotokameras lēcas/stikliņa nobružājuma) dēļ, Iekārtas funkcionālās īpašības var
neatbilst Iekārtas ražotāja instrukcijā norādītajam.
3.6. Iekārtai vai tās aksesuāriem var būt slēpti defekti, kas saistīti ar tās lietošanu neatbilstoši ražotāja
noteiktajiem noteikumiem.
3.7. Iekārtai vai aksesuāriem iepakojums ir aizvietots ar analogu materiālu.
4. Iekārtas stāvokļa un īpašību aprakstu pirkuma brīdī par ko Pārdevējs ir informējis Pircēju (Noteikumu
3.punkts), nevar uzskatīt par neatbilstību līguma noteikumiem. Iekārtas vizuālā izskata vai funkcionālo
īpašību (piemēram, ārējā paneļa, displeja stikla vai akumulatora nomaiņu) uzlabošanu atbilstoši vēlmēm
Pircējs veic par saviem līdzekļiem.
Pušu apliecinājumi un pretenziju izskatīšanas kārtība
5. Parakstot Lietotas iekārtas pirkuma karti, Pircējs apliecina, ka:
5.1. pirms pirkuma izdarīšanas Pircējam tika dota iespēja pilnīgi realizēt savu gribu, lai iegādātos savām
vēlmēm atbilstošu preci.
5.2. Pircējam tika dota iespēja novērtēt Iekārtas derīgumu un atbilstību.
5.3. Pircējs ir iepazinies un piekrīt lietotās iekārtas vizuālajam un tehniskajam stāvoklim.
5.4. Pircējs ir saņēmis iekārtu ar akumulatoru, tīkla lādētāju un ražotāja instrukciju.
6. Pārdevējs apliecina, ka Iekārta saglabās pamatfunkcijas __ mēnešus no pirkuma dienas. Pārdevējs bez
maksas nodrošina Iekārtas remontu, ja šajā termiņā Iekārta nenodrošina tās pamatfunkciju veikšanu un
Pircējs ir ievērojis ražotāja noteiktos Iekārtas lietošanas noteikumus.
7. Lai nodrošinātu Iekārtas apmierinošu darbību, lūdzam rūpīgi izturēties pret to un ievērot ražotāja
noteiktos Iekārtas lietošanas noteikumus. Par neatbilstošu lietošanu ir uzskatāmi gadījumi, kad:
7.1. Iekārta ir lietota neuzmanīgi, pakļauta mitrumam vai galējiem termiskiem vai vides apstākļiem, vai
šādu apstākļu straujām pārmaiņām un oksidācijai;
7.2. Nesankcionēti pārveidota Iekārtas programmatūra,
7.3. Iekārta ir patvaļīgi atvērta vai remontēta Pārdevēja vai Iekārtas ražotāja neautorizētā servisa centrā,
izmantojot nepiemērotas rezerves daļas;
7.4. Iekārta ir nepareizi uzstādīta, cietusi negadījumā vai pakļauta triecienam;
7.5. Iekārta ir aplieta ar ēdienu vai šķidrumu, to ietekmējuši ķīmiska vai cita kaitīga viela;
7.6. Pircēja rīcības dēļ akumulatorā radies īssavienojums, bojāts akumulatora apvalks vai šūnas, vai
akumulators ir izmantots tam nepiemērotiem mērķiem.
7.7. Bojājums radies nekvalitatīva elektrobarošanas sprieguma rezultātā.
8. Pārdevējs izskata pretenzijas par Iekārtas iegādi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.
Pārdevējs patur tiesības noraidīt prasījumu, ja iekārtai ir nodzēsts vai pārveidots sērijas numurs vai IMEI
kods vai Pircējs nevar uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu vai pilnvaru, kas apliecina Pircēja
pārstāvības tiesības.
9. Ja Iekārtai konstatēti defekti, lūdzam vērsties tirdzniecības vietā, kur tā ir iegādāta.

