GARANTIJAS VĒSTULE
Rīga, 2014.gada _____ . ________________
Pasūtītāja nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Banka:
Kods:
Konts:
Kontaktpersona
Tālrunis:
Tālrunis mob.:
Fakss:
E-pasts rēķina nosūtīšanai:
1.
Garantijas vēstule ir beztermiņa un ir attiecināma uz visiem SIA A Viens Cargo sniegtajiem pakalpojumiem.
2.
Pasūtītājs parakstot šo Garantijas vēstuli apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt SIA A Viens Cargo kravu piegādes
noteikumiem, kas ir spēkā pakalpojuma sniegšanas dienā. Kravu piegādes noteikumi ir publicēti SIA A Viens Cargo
mājaslapā: www.a1k.lv.
3.
Pasūtītājs garantē SIA A Viens Cargo sniegto pakalpojumu apmaksu atbilstoši izrakstītajam rēķinam, ievērojot tajā
norādīto apmaksas termiņu un rēķina summu.
4.
Pasūtītājs piekrīt, ja trīs darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, Pasūtītājs nav izteicis pretenzijas par saņemtā
rēķina saturu, tad rēķins ir uzskatāms par SIA A Viens Cargo un Pasūtītāja saskaņotu.
5.
Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins tiek nosūtīts elektroniski uz Pasūtītāja
norādīto elektroniskā pasta adresi. Rēķins tiek nosūtīts divas reizes mēnesī, viens par periodu no mēneša 1.datuma līdz
15.datumam un otrs par periodu no 16.datuma līdz mēneša beigām. Rēķina apmaksas termiņš ir 7 kalendārās dienas.
6.
Par savlaicīgi neapmaksātu rēķinu Pasūtītājs maksā SIA A Viens Cargo 0.5% no neapmaksātā rēķina summas par
katru kavējuma dienu līdz 15. (piecpadsmitajai) dienai un 1% no neapmaksātā rēķina summas par katru kavējuma dienu
sākot no 16. (sešpadsmitās) dienas.
7.
Gadījumā, kad Pasūtītājs nav apmaksājis rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā, SIA A Viens Cargo ir tiesīgs apturēt
jebkādu pakalpojumu sniegšanu (tostarp noliktavas pakalpojumus), par to informējot Pasūtītāju uz Pasūtītāja norādīto
elektroniskā pasta adresi.
8.
Parakstot šo garantijas vēstuli, SIA A Viens Cargo garantē, ka:
- pasūtījums tiks izpildīts ar spēkā esošu Pārvadātāja CMR apdrošināšanas (ar samaksātu prēmiju) polisi un tam ir visas
nepieciešamās atļaujas un dokumenti pasūtījuma izpildei;
- jebkādas atkāpes no plānotās kravas transportēšanas un pakalpojuma izpildes tiks veiktas tikai ar Pasūtītāja rakstisku
apstiprinājumu, bet par problēmu rašanos, aizkavēšanos, arī iespējamo dīkstāvi utml. nekavējoties rakstiski tiks paziņots
Pasūtītājam;
- bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas, pārvadāšanai netiks pieņemtas kravas ar deklarēto vērtību.
9.
Tiesiskās attiecības, kas veidojas sakarā ar šo garantijas vēstuli, reglamentē KONVENCIJAS PAR KRAVU
STARPTAUTISKO AUTOPĀRVADĀJUMU LĪGUMU (CMR) noteikumi (stājas spēkā 14.04.1994) un Latvijas Republikas
Saeimas izdots Pasta likums (stājas spēkā 03.07.2009.).
10.
Jebkuri strīdi starp Pasūtītāju un SIA A Viens Cargo tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja savstarpēju pārrunu
ceļā strīdu nevar atrisināt, tad strīds tiek šķirts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.
11.
Garantijas vēstuli parakstot nepilnvarotai personai, tā uzņemas visas Pasūtītāja saistības.

Pasūtītājs:
Amats:___________________ Vārds, Uzvārds:____________________________ Paraksts:_______________
SIA A Viens Cargo; Reģ.Nr. 50103510431; Adrese: Garkalnes nov., Upesciems, Karpu iela 14, LV-2137;
Banka: SWEDBANK AS, Konts: LV68HABA0551032699336; Tālrunis: 67331010; www.a1k.lv

