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DISTANCES LĪGUMS
PAR PRODUKTA ABONEMENTA PASŪTĪJUMU INTERNETA VIDĒ
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Šis ir distances līgums par satura produkta DELFI plus abonementa pasūtījumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas
tiek slēgts starp akciju sabiedrību "DELFI" (reģistrācijas numurs: 40003504352, juridiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004; epasts: konts@delfi.lv), turpmāk tekstā – DELFI, un pircēju, kas veic pirkumu interneta vietnē www.delfi.lv, turpmāk tekstā –
VIETNE. Pircējs, veicot pasūtījumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma
noteikumus izdrukāt un saglabāt.
Šī Līguma ietvaros:
a) Pircējs ir fiziskā persona, kura izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot produkta
abonementu nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko darbību, vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos
iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot produktu nolūkam, kas ir saistīts ar tās saimniecisko darbību,
turpmāk tekstā – Pircējs;
b) tiesiskajām attiecībām, kuras tiek nodibinātas starp DELFI un Pircēju kā juridisko personu, nav piemērojami Patērētāju
tiesību aizsardzības likuma noteikumi, un tās apskatāmas Civillikuma noteikumu ietvaros;
c) DELFI plus ir satura produkts ar maksas rakstiem, kuri tiek īpaši veidoti tematiski katrai no DELFI ziņu sadaļām t.sk.
dzīvesstila, izklaides u.c. tematiskajām lapām, un kura abonementu Pircējs ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā –
Produkts vai DELFI plus,
1.

PRODUKTA RAKSTUROJUMS UN CENA

VIETNĒ Pircējs izvēlas Produkta abonementu un apmaksas veidu. DELFI plus saturu ir iespējams iegādāties kā maksas rakstu 4
(četru) nedēļu abonementu par fiksētu maksu EUR 1.99 (viens euro 99 centi) apmērā.
Produkta abonementa maksa norādīta, ieskaitot visus nodokļus.
Produkta piedāvājums un cenas VIETNĒ var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem un
apmaksātiem pasūtījumiem). Līdzēji piekrīt, ka jaunais cenrādis tiek piemērots jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš
apmaksātajam abonementam.
2.

PRODUKTA PASŪTĪJUMS UN NORĒĶINI

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta Produkta pasūtīšanas kārtība VIETNĒ un norēķini par Produkta abonementa iegādi.
2.1. Produkta pasūtījums
Pircējs var iegādāties Produktu tikai pēc DELFI konta reģistrēšanas, ievērojot VIETNES Lietošanas noteikumus.
Lai iegādātos Produkta abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot nepieciešamo informāciju.
Pirms veikt DELFI plus abonementa pasūtījumu Pircējs pārliecinās, ka tas ir maksas pakalpojums; tāpat Pircēja pienākums ir
iepazīties ar šī Līguma un Lietošanas noteikumu saturu, apstiprinot to pirms abonementa iegādes.
2.2. Norēķinu veids
Pircējs abonementu var iegādāties, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (abonēšanas maksa tiks pieskaitīta mobilā telefona
rēķinam). Pircējs ir tiesīgs izvēlēties abonementa regulāro apmaksas veidu, kas norisināsies automātiski, līdz brīdim, kad
Pircējs izvēlēsies to pārtraukt.
Pircējs pēc abonementa maksas veikšanas saņem apstiprinājumu no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja (norēķinoties ar
maksājuma karti, Pircējs saņems Paysera apstiprinājumu uz e-pastu; norēķinoties ar SMS palīdzību, Pircējs saņems Esteria
apstiprinājumu SMS veidā).
3. ATTEIKUMA TIESĪBAS
Šī Līguma ietvaros DELFI sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā
satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek
uzsākta ar Produkta abonementa iegādes un aktivizēšanas brīdi.
Pircējs piekrīt, ka ar Produkta aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta Produkta abonēšanas pakalpojuma sniegšana, līdz ar to Pircējs
atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255
“Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.
4.

LĪDZĒJU ATBILDĪBA

Katrs Līguma Līdzējs atbild otram Līdzējam par katru materiālu zaudējumu, kas radies viņa vainas dēļ.
Līdzēji vienojas, ja kāds no Līdzējiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir
atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no
attiecīgās Līdzēja gribas neatkarīgi apstākļi (ja tas ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt
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pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam Līdzējam, bet jebkurai
citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā Līdzēja nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar
saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.
5.

KONFIDENCIALITĀTE

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no Līdzējiem sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas
pildot darba pienākumus, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par otra Līdzēja
uzņēmējdarbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, procesiem, plāniem, nodomiem, informāciju par produktiem, “know-how”,
tirdzniecības noslēpumiem, datorprogrammām, tirgus iespējām, klientu un biznesa lietām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu
formā uzglabāta, audio - vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu.
Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija:


ja pirms informācijas saņemšanas no otra Līdzēja tā atradās Līdzēja rīcībā vai bija tam zināma un ja uz šo
informāciju tās saņemšanas laikā nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums;



kas ir likumiskā veidā saņemta vai kļuvusi pieejama Līdzējam no avota, kas nav otrs Līdzējs, un kas pirms šīs
informācijas saņemšanas nav bijusi Līdzēja rīcībā.

Līdzējam nav tiesību izmantot otra Līdzēja konfidenciālo informāciju jebkādai komerciāla rakstura lietošanai vai arī to
izmantot paša vai jebkuras trešās puses labā citādi, kā vien ar otru Līdzēju rakstiski saskaņotā veidā. Līdzējam nav tiesību
izpaust otra Līdzēja konfidenciālu informāciju trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Līdzēja
pienākums ir nodrošināt, ka konfidenciālā informācija būs pieejama tikai tiem Līdzēja darbiniekiem, amatpersonām, kuriem tā
ir nepieciešama, lai Līdzējs izpildītu ar šo līgumu uzliktās saistības, kā arī nodrošināt, ka Līdzēja amatpersonas, darbinieki, kuri
izmantos Līdzēja konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi šī Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai
nepieciešamajā apjomā.
6.

AUTORTIESĪBAS

Šī Līguma ietvaros DELFI piešķir Pircējam vispārējo licenci Produkta saturam. Pircējs nekādā gadījumā nedrīkst izmantot
Produktu un saturu, t.sk., kopēt, pavairot vai kā savādāk to izmantot bez DELFI rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību
likuma tiesību normu prasībām.
DELFI garantē, ka ar visiem darbiniekiem, konsultantiem un apakšuzņēmējiem ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem
autortiesības uz izstrādāto Produktu pieder DELFI un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs DELFI tiesības
apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus Produkta izmantošanai un/vai izplatīšanai.
7.

DATU APSTRĀDE

Līdzēji piekrīt, ka katrs Līdzējs kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai
elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu,
pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra Līdzēja saņemtus datus, ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma.
Datu apstrādes mērķis un nolūks: līgumu noslēgšana, rēķinu sagatavošana un izsūtīšana, maksājuma apstiprināšana,
savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu DELFI pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un
analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no
noslēgtā Līguma.
DELFI ievēro Pircēja norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu
fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.
Personas dati tiks glabāti papīra un elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos
noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. Līdzējs var
nodot otra Līdzēja personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga
veida pakalpojumus.
Noslēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par
Produkta izmaiņām un piedāvājumiem utml. Pircējs, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt DELFI bez maksas
izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par Pircēja personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī
nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei.
Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no Līdzējiem vienpusēji atkāpjas
no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.
8.

CITI NOTEIKUMI

Šis Līgums stājās spēkā, Pircējam veicot Produkta abonementa pasūtījumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot
abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei.
Pircējs ir tiesīgs veikt visas darbības, kas attiecas uz Produkta abonementu, sava konta profilā. Tāpat Pircējs ir tiesīgs
atteikties no Produkta abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz abonēšanas
periodu, par kuru Pircējs nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt.
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Gadījumā, ja Līgums tiek slēgts starp DELFI un komersantu, tad katrs Līdzējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, rakstveidā
brīdinot otru Līdzēju vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš.
Jebkuru strīdu starp Līdzējiem, kas izriet no šī Līguma, Līdzēji apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez
tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā pēc atbildētāja juridiskās vai dzīvesvietas adreses vietas.
Katrs no Līdzējiem informē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu un/vai par jebkuriem tādiem apstākļiem, kas var ietekmēt ar
Līgumu pielīgto saistību izpildi, 10 (desmit) darba dienu laikā, kā arī un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām
korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.
Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā Līgumā norādītajās Līdzēju adresēs,
un uzskatāma par saņemtu:
1) ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā
(pasta zīmogs), šaubu gadījumā sūtītajam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto
sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus;
2) ja nodota personīgi pret parakstu - dienā, kad tie nogādāti saņēmējam;
3) ja nosūtīta pa elektronisko pastu, nākamajā darba dienā;
4) ja nosūtīta uz mobilo telefonu - dienā, kad nosūtīta SMS.
Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citu Līguma noteikumus un pārējie
Līguma punkti paliek spēkā. Tāpat, gadījumā, ja Lietošanas noteikumi tiek aktualizēti, precizēti attiecībā uz DELFI plus aprakstu,
uzlabojumiem, apmaksas kārtību, informācijas aprites veidu un tml., bet tas nonāk pretrunā ar šī Līguma noteikumiem,
Lietošanas noteikumu aktuālajai redakcijai ir augstāks spēks. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līgums
eksemplārs glabājas pie DELFI, bet otrs pie Pircēja.

