LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Interneta vietnes www.shop.energokomplekss.lv vispārīgie lietošanas noteikumi
1. Pirms šīs vietnes izmantošanas, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem lietošanas noteikumiem.
2. Ar brīdi, kad sākat lietot šo vietni, tiks uzskatīts, ka Jūs vai Jūsu pārstāvētā persona, kuras
vārdā darbojaties, esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem lietosanas noteikumiem.
3. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam, neapmeklēt šo interneta vietni, kā arī neizmantot
tajā izvietoto informāciju.
4. SIA “Energokomplekss” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt šīs vietnes saturu un
lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā vietnē.
5. Katram šīs vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus.
6. SIA “Energokomplekss” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt šīs vietnes
norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
7. Katram šajā vietnē reģistrētam lietotājam ir aizliegts izpaust citām personām savus piekļuves
datus. Ja šajā vietnē tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizu
lietotājvārdu un paroli, tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais
lietotājs.
8. Attēliem un aprakstiem ir informatīvs raksturs, tas neizslēdz neatbilstību ražotāja piedāvātajai
produkcijai.

Interneta vietnes www.shop.energokomplekss.lv pakalpojumu izmantošana
9. Jums vienmēr jārīkojas saskaņā ar šīs vietnes norādīto kārtību.
10. SIA “Energokomplekss” ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma
laikā netiek nodrošināta atbilstība vietnes lietošanas noteikumiem.
11. SIA “Energokomplekss” konstatējot šīs vietnes kļūdas vai neprecizitātes cenās/aprakstos, līdz
apmaksas veikšanas brīdim par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt pirkuma līgumu.
12. Šīs vietnes lietošana nepiešķir īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Bez satura
īpašnieka atļaujas, aizliegts izmantot šajā vietnē izvietoto informāciju.
13. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA “Energokomplekss” ir tiesīgs nosūtīt
paziņojumus un atgādinājumus par iesāktiem, bet nepabeigtiem pakalpojumiem uz reģistrēto
e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti. Jums ir tiesības atteikties no
šiem paziņojumiem, sazinoties ar mums pa e-pastu : birojs@energokomplekss.lv

Interneta vietnes www.shop.energokomplekss.lv ievadīto datu izmantošana un
konfidencialitāte
14. Informējam, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiks iekļauta SIA
“Energokomplekss” datu bāzē un uz to var tikt nosūtīti informatīvi ziņojumi saistībā ar šo vietni.
15. Lietojot šo vietni Jūs piekrītat, ka SIA “Energokomplekss” vai jebkura trešā persona, kas
darbojas vietnes www.shop.energokomplekss.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj
izsekot un uzskaitīt visus datus, sistēmas administrēšanas nolūkos.
16. Uzsākot preces pasūtīšanu, Jūs apstiprinat, ka esat iepazinies un piekrītas mūsu
Konfidencialitātes politikai.

Par interneta vietnes www.shop.energokomplekss.lv lietošanas noteikumiem
17. Gadījumā, ja kāds šajos noteikumos norādītais punkts zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos
notiekumus.
18. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks
izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
19. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz vietni www.shop.energokomplekss.lv pieder
tikai un vienīgi SIA “Energokomplekss”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona var
tikt saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem
zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA “Energokomplekss” un trešajām personām.

