LĪGUMS NR. 0000/35
Rīga

00.00.20

XXXX, PVN reģ . Nr.XXXX, kuras vā rdā saskaņ ā ar Statū tiem darbojas tā s valdes loceklis XXXX (turpmā k tekstā - "Pasū tītā js"), no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Velokurjers”, PVN reģ . Nr. LV40003516205, kuras vā rdā saskaņ ā ar Statū tiem darbojas tā s valdes priekšsē dē tā js
Oļegs Stoļarovs, (turpmā k tekstā - "Piegā dā tā js"), no otras puses, abi kopā turpmā k saukti "Puses" noslē dz šo līgumu (turpmā k tekstā - "Līgums") par
sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasū tītā js pasū ta un Piegā dā tā js par konkrē tu samaksu izpilda darījumus, kuri saistīti ar daž ā du sū tījumu (dokumentu, vē stuļu, elektronisko datu
nesē ju, paku u.c. priekšmetu) piegā di Pasū tītā ja adresā tam.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Šis Līgums ir abpusē js un noslē gts, Pusē m savstarpē ji vienoties.
2.2. Šā Līguma neatņ emama sastāvdaļa ir Līguma pielikums.
2.3. Līguma darbības laikā šajā Līgumā un tā pielikumā var bū t izdarītas izmaiņ as 4.10. punktā minē tajā kā rtībā .
2.4. Šis Līgums nosaka abu Pušu attiecības, tiesības, pienā kumus un atbildību, veicot Līgumā minē tos darījumus.
2.5. Darījums tiek uzskatīts par pabeigtu, kad Puses ir izpildījušas visas zemā k minē tā s darbības:
2.5.1. Pasū tītā js ir pieteicis pasū tījumu;
2.5.2. Piegā dā tā js ir no Pasū tītā ja, vai no Pasū tītā ja noteiktas trešā s personas (adresā ta) saņ ēmis sū tījumu;
2.5.3. Piegā dā tā js, ievē rojot visus Līguma nosacījumus, ir saņ ēmis un piegā dā jis sū tījumu atbilstoši tam, kā noteicis Pasū tītā js;
2.5.4. Pasū tītā js ir apmaksā jis Piegā dā tā ja veiktā s darbības, kā noteikts šī Līguma 5. punktā .
2.6. Ar sū tījumu jā saprot priekšmets vai priekšmeti (konkrē ti dokumenti, vē stules, elektronisko datu nesē ji, pakas u.c. priekšmeti), kuri ir iepakoti
atbilstoši Līguma 4.4. punkta noteikumiem un kuru gabarīti nepā rsniedz vienu eiropaleti (izmē ri: garums 120cm, platums 80cm, augstums 150cm).
Piegā dā tā js garantē sū tījumu iekraušanu un izkraušanu kravā m virs 15 kg. Sū tījums var sastāvē t no vairā kā m daļā m.
2.7. Ja sū tījums pā rsniedz Līgumā minē tos nosacījumus apmē ra, svara, skaita vai piegā des attā luma ziņ ā vai nav iepakots atbilstoši Līguma 4.4. punkta
nosacījumiem, tad par pakalpojumu jāvienojas atsevišķ i vai jā slē dz papildus Līgums.
3. Darījumu izpildes kārtība
3.1. Pasū tītā js darbdienā s, laikā no 8:30 līdz 18:30, izmantojot sakaru līdzekļus, mutiski vai citā veidā paziņ o Piegā dā tā jam par vē lmi pasū tīt piegā des
darījumu, norā dot sū tījuma saņ emšanas adresi, nosū tīšanas adresi, sū tījuma svaru, apjomu un raksturu, norā dot kontaktpersonu un kontaktpersonas
tā lruni.
3.2. Piegā dā tā js pē c darījuma pasū tījuma saņ emšanas norīko kurjeru sū tījuma piegā dei un uz šā Līguma 13. punktā norā dīto e-pasta adresi un (vai)
tā lruņ a numuru nosū ta saiti, ar kuras palīdzību iespē jams tiešsaistē izsekot sū tījumu tā piegā des ceļā , redzē t arī papildus informā ciju par to: laiku,
kad sū tījums pieteikts, kad paņ emts, kad piegā dā ts; saņ ē mē ja paraksta atšifrē jumu; informā ciju par kurjeru, kurš veic sū tījuma piegā di.
3.3. Kurjers saņ em sū tījumu un, ievē rojot šā Līguma nosacījumus, nogā dā sū tījumu adresā tam.
3.4. Nepieciešamības gadījumā , piegā dā tā js aizpilda īpašu veidlapu – pavadzīmi, kurā tiek norā dīta visa sū tījuma piegā des veikšanai nepieciešamā
informā cija.
3.5. Pasū tītā js norē ķ inā s ar Piegā dā tā ju atbilstoši šā Līguma 5. punktam.
4. Pušu atbildība, tiesības un pienākumi
4.1. Piegā dā tā js garantē sū tījumu piegā di Pasū tītā ja norā dītajam adresā tam šā Līguma pielikumā noteiktajos termiņ os sā kot no brīža, kad Pasū tītā js
pieteicis pasū tījumu vai kad kurjers ir saņ ē mis sū tījumu (ja Pasū tītā js norā da konkrē tu sū tījuma izņ emšanas laiku), vai termiņ os, par kuriem Puses
abpusē ji vienojušā s.
4.1.1. Ja sū tījums Piegā dā tā ja vainas dē ļ nav ticis nogā dā ts adresā tam šā Līguma pielikumā noteiktajos termiņ os, tad šo piegā di apmaksā Piegā dā tā js
(izņ emot gadījumus, kas aprakstīti šī Līguma 7. punktā ) un Piegā dā tā js neiekļauj maksu par šo piegā di Pasū tītā ja rē ķ inā .
4.2. Piegā dā tā js atbilstoši 4.6. punkta noteikumiem atbild par sū tījuma saglabā šanu tā transportē šanas laikā .
4.3. Pasū tītā js ir atbildīgs par sū tījuma iepakošanu, kā arī par sū tījuma satura bojā jumiem, ja sū tījuma ā rē jais iepakojums transportē šanas laikā ir
neskarts vai tas ir bijis nepietiekams.
4.4. Sū tījumu iepakošanas nosacījumi:
4.4.1. Sū tījuma iepakojumam jā bū t noslēgtam, pilnībā jā aptver sū tījuma saturs, un tas atbilstoši jā izvē las tik izturīgs, lai visa sū tījuma transportē šanas
(pā rnesot ar rokā m un vedot ar autotransportu) un šķ irošanas (ar automā tisko šķ irošanas iekā rtu) procesa laikā :
4.4.1.1 Sū tījuma iepakojums nodrošinā tu sū tījuma satura saglabā šanu;
4.4.1.2 Sū tījuma satura svars vai specifiski tā dimensiju izvirzījumi sū tījuma iepakojumu nevarē tu sabojā t;
4.4.1.3 Sū tījuma iepakojums aizsargā tu sū tījuma saturu pret iespē jama kritiena no 80cm augstuma radītu slodzi (uz iepakojuma malas, stū ra vai
sā na);
4.4.1.4 Sū tījuma saturs nevarē tu izkrist no iepakojuma;
4.4.1.5 Sū tījuma saturam nebū tu iespē jams piekļū t vai to sabojā t, iepriekš nesabojā jot iepakojumu;
4.4.1.6 Sū tījuma iepakojuma stāvoklis neapdraudē tu citu sū tījumu saglabā šanos.
4.4.2. Papildus iepakošanas nosacījumi, nosū tot trauslus un potenciā li plīstošus priekšmetus:
4.4.2.1 Sū tījuma priekšmets jā iesaiņ o cietā iepakojumā (piemē ram, kartona vai koka kastē );
4.4.2.2 Sū tījuma priekšmets jā iesaiņ o tā dā veidā , lai sū tījuma saturs nepā rvietotos iepakojuma iekšpusē ;
4.4.2.3 Brīvā s vietas cietā iepakojuma iekšpusē apkā rt sū tījuma priekšmetam ir jā aizpilda ar papildus iepakojuma materiā liem (piemē ram,
burbuļplēvi, gofrē tu kartonu, putuplastu u.c.);
4.4.2.4 Sū tījuma priekšmets nedrīkst skart iepakojuma malas (vē lama vismaz 6cm atstarpe no iepakojuma ā rē jām sienā m vai stū riem);
4.4.2.5 Ja uz attiecīgā sū tījuma transportē šanas laikā nedrīkst novietot citu sū tījumu, uz tā ir jā izvieto atbilstošs paziņ ojums;
4.4.2.6 Ja vienā sū tījuma vienībā (pakā vai kastē ) tiek sū tīti vairā ki priekšmeti, katrs priekšmets jā ietin atsevišķ i un no pā rē jā m sū tījuma satura
sastāvdaļā m jā atdala ar ieliktņ iem vai citiem atdalā majiem materiā liem.
4.5. Bojā jumi, kas radušies sū tījuma transportē šanas laikā , tiek konstatē ti nekavē joties sū tījuma saņ emšanas brīdī, par kuriem tiek uzrakstīts akts trīs
eksemplā ros, katru no tiem paraksta gan kurjers, kas veicis piegā di, gan sū tījuma saņ ē mē js. Viens eksemplā rs tiek nodots kurjeram, otrs - sū tījuma
saņ ē mē jam, un trešais- sū tījuma devē jam.
4.6. Ja zaudē juma summa nepā rsniedz 50,00 € (piecdesmit euro un nulle centu), Pusē m abpusē ji vienojoties Piegā dā tā js kompensē zaudē jumu bez
apdrošinā šanas kompā nijas starpniecības.
4.7. Ja zaudē jumu summa pā rsniedz 50,00 € zaudē jumu kompensā cija notiek ar apdrošinā šanas kompā niju starpniecību, slē dzot papildu līgumu.
4.8. Gadījumā , ja sū tījumu no Pasū tītā ja un Piegā dā tā ja neatkarīgu apstā kļu dē ļ nav iespē jams nogā dā t adresā tam, Piegā dā tā ja pienā kums ir ziņ ot par
to Pasū tītā jam un savstarpē ji vienoties par tā lā ko darbību.
4.9. Piegā dā tā jam ir tiesības atteikties no darījuma izpildes, ja:
4.9.1. Sū tījums neatbilst šā Līguma 2.6. un 4.4. punktā minē tajā m prasībā m;
4.9.2. Kā du citu no Piegā dā tā ja neatkarīgu apstā kļu dē ļ nav fiziski iespē jams veikt darījumu.
4.10. Piegā dā tā jam ir tiesības izdarīt izmaiņ as Līgumā un Līguma pielikumā Nr.1 noteiktajā s cenā s, par to brīdinot Pasū tītā ju vienu mē nesi iepriekš.
4.11. Pasū tītā jam ir tiesības pieprasīt no Piegā dā tā ja savlaicīgu darījuma izpildi.
4.12. Pasū tītā jam ir tiesības pieprasīt no Piegā dā tā ja zaudē jumu atlīdzību vai pasū tījuma anulē šanu gadījumos, ja sū tījums Piegā dā tā ja vainas dē ļ nav
savlaicīgi sasniedzis adresā tu vai ticis sabojā ts.
4.13. Pasū tītā ja pienā kums ir precīzi norā dīt informā ciju, kura nepieciešama darījuma veikšanai, kas norā dīta šā Līguma 3.1. punktā .
4.14. Gadījumā , ja sū tījumu Pasū tītā ja vainas dē ļ nav iespē jams nogā dā t adresā tam (tiešais adresā ts neatrodas uz vietas, nepilnīga, kļū daina adrese,
utt), Pasū tītā js apmaksā izdevumus par veikto darījumu un arī izdevumus par sū tījuma atgriešanu.

5. Apmaksas nosacījumi
5.1. Darījumu apmaksas rē ķ ini, piemaksas un atlaides tiek aprē ķ inā tas pē c cenā m, kuras ir noteiktas šī Līguma pielikumā .
5.2. Darījumu uzskaiti veic gan Pasū tītā js, gan Piegā dā tā js.
5.3. Rē ķ ini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
5.4. Piemaksa par rē ķ ina sagatavošanu un piegā di ir noteikta Līguma 1.pielikuma sadaļā "Papildpakalpojumi".
5.5. Rē ķ inu piegā de:
5.5.1. Piegā dā tā js Pasū tītā jam uz 12.punktā norā dītajā m e-pasta adresē m no e-pasta adreses rekins@velokurjers.lv nosū ta lietotā jvā rdu un paroli, kas
ir izmantojami, lai Pasū tītā js varē tu autorizē ties un piekļū t Piegā dā tā ja mā jaslapā pieejamajai informatīvajai sadaļai. Šajā sadaļā ir apskatā mi pē dē jos
12 mēnešos Piegā dā tā ja izrakstītie rē ķ ini.
5.5.2. Izrakstot jaunu rē ķ inu, Piegā dā tā js no e-pasta adreses rekins@velokurjers.lv nosū ta Pasū tītā jam paziņ ojumu par jaunu rē ķ inu uz 12. punktā
norā dītajā m e-pasta adresē m, pielikumā pievienojot jauno rē ķ inu *.pdf formā tā .
5.5.3. Ja Pasū tītā js nav atteicies rē ķ inus saņ emt pa pastu, rē ķ ini tiek piegā di uz Pasū tītā ja faktisko adresi.
5.6. Par visiem veiktajiem darījumiem Piegā dā tā js nosū ta Pasū tītā jam rē ķ inu par iepriekšē jo (iepriekšē jiem) mēnesi (mēnešiem) līdz tekošā mē neša
10.datumam.
5.7. Ja Pasū tītā js līdz tekošā mēneša 20.datumam neinformē Piegā dā tā ju, ka Pasū tītā js uz Līguma 12.punktā norā dīto e-pasta adresi nav saņ ē mis
Piegā dā tā ja rē ķ inu par visiem veiktajiem darījumiem iepriekšē jā (iepriekšē jos) mē nesī (mē nešos), Piegā dā tā js rē ķ inu uzskata par saņ emtu.
5.8. Pasū tītā js apmaksā veiktos darījumus, ieskaitot naudu Piegā dā tā ja uzrā dītajā kontā bankā , ne vēlā k kā 15 dienu laikā no rē ķ ina saņ emšanas
dienas.
5.9. Par apmaksas termiņ a nokavē jumu pasū tītā js maksā piegā dā tā jam līgumsodu 0,5% apmē rā no nesamaksā tā rē ķ ina summas par katru nokavē to
dienu līdz dienai, kad līgumsoda apmē rs sasniedzis 10% no nesamaksā tā rē ķ ina summas.
6. Konfidencialitāte
6.1. Puses apņ emas neizpaust informā ciju, kas saistīta ar šo Līgumu, šī Līguma tekstu, Pasū tītā ja sū tījumiem, to saturu, kā arī cita veida informā ciju
par otras puses pakalpojumiem, darbību, peļņ u, kas tā m kļuvusi zinā ma par otru pusi šī Līguma darbības laikā . Par konfidenciā lu informā ciju netiek
uzskatītas publiski pieejamas ziņ as.
7. Nepārvarama vara
7.1. Neviena no Pusē m nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja neizpildes cē lonis ir nepā rvaramas varas apstā kļu darbība. Pie nepā rvaramas
varas (force majeure) vai ā rkā rtē ja rakstura apstā kļiem pieskaitā mi: stihiskas nelaimes, avā rijas, katastrofas, epidē mijas, kara darbības, streiki,
iekšē jie nemieri, blokā des, varas un pā rvaldes institū ciju rīcība, normatīvo aktu, kas bū tiski ierobež o un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņ emtā s
saistības, pieņ emšana un stā šanā s spē kā , kā arī jebkā da neparedzama ā rkā rtas situā cija vai notikums, kas ir ā rpus Pušu kontroles un nav radies to
kļū das vai nevē rīgas rīcības rezultā tā un no kuriem nav bijis iespē jams izvairīties, veicot pienā cīgus piesardzības pasā kumus. Pusei, kas saskā rusies ar
nepā rvaramu varu, nekavē joties par to jā informē otra Puse. Nepā rvaramas varas apstā kļi ir jā pierā da Pusei, kura uz tiem atsaucas. Nepā rvaramas
varas apstā kļu gadījumā Līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstā kļu darbības beigā m, bet ja nepā rvaramas varas apstā kļi pā rsniedz trīsdesmit (30)
dienu periodu, jebkura no Pusē m var nekavē joties izbeigt Līgumu sniedzot otrai Pusei rakstisku paziņ ojumu.
7.2. Piegā dā tā js nav atbildīgs par sū tījuma piegā des kavē šanos, kas radusies auto sastrē gumu vai bīstamu laika apstā kļu dē ļ.
8. Strīdi un nesaskaņas
8.1. Visi strīdi un nesaskaņ as, kuras radušā s starp Pusē m šā Līguma darbības laikā , un kuras nav iespē jams atrisinā t, Pusē m vienojoties, izšķ irami
tiesā , atbilstoši Latvijas valsts normatīvajiem aktiem.
9. Citi noteikumi
9.1. Šis Līgums stā jas spē kā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spē kā , līdz kā da no Pusē m ir pieprasījusi pā rtraukt Līguma darbību.
9.2. Jebkura no Pusē m ir tiesīga vienpusē ji izbeigt šo Līgumu tikai tad, ja tā ir līdz galam izpildījusi visas savas Līgumā minē tā s saistības.
9.3. Piegā dā tā js piekrīt, bez Pasū tītā ja rakstveida atļaujas, nenodot trešajā m personā m jebkā da veida saistības, prasījumus un tiesības, kas ir radušā s
saistībā ar šo Līgumu.
9.4. Puses apņ emas informē t otru Pusi gadījumos, ja:
9.4.1. Piegā dā tā js vai Pasū tītā js maina savu faktisko vai juridisko adresi, bankas rekvizītus, kontaktinformā ciju utt.;
9.4.2. Piegā dā tā js vai Pasū tītā js pā rtrauc savu darbību vai pret to tiek iesniegts maksā tnespē jas pieteikums, kā arī, ja pats ir iesniedzis tā du
pieteikumu.
9.5. Šis Līgums noslē gts divos eksemplā ros, kuriem ir vienā ds juridiskais spē ks, no kuriem viens paliek Pasū tītā jam, bet otrs Piegā dā tā jam.

10. Faktiskā adrese:
Piegādātājs:
Faktiskā adrese: Lapeņ u iela 7, Rīga, LV-1013
E-pasts: velokurjers@velokurjers.lv
Kontakttā lrunis: 20000041
11. Pušu rekvizīti:
Piegādātājs:
SIA “Velokurjers”
PVN reģ . Nr. LV40003516205
Juridiskā adrese: Viļā nu iela 9-12, Rīga, LV-1003
Banka: A/S “SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV14UNLA0002054469186

Pasūtītājs:
Faktiskā adrese:
E-pasts:
Kontakttā lrunis:
Pasūtītājs:
PVN reģ . Nr.
Juridiskā adrese:
Banka:
Kods:
Konts:

12. E-pasta adrese rēķinu piegādei

13. E-pasta adrese un (vai) tālruņa numurs šī Līguma 3.2. punktā minētās informatīvās saites saņemšanai

SIA "Velokurjers" valdes priekšsēdētājs

Oļegs Stoļarovs

XXXX valdes loceklis

XXXX

Pielikums Nr.1. Pakalpojumu izmaksas
SIA “Velokurjers” un XXXX
Līgumam Nr. 0000/35
00.00.20

PIEGĀDE RĪGĀ
Ja izsaukums veikts online klienta kontā internetā (www.mansvelokurjers.lv), katra sū tījuma cenai tiek piemē rota atlaide 0,50 € apmē rā .
A piegāde | 0-1 km
Nekavējoties (1- 3 h)
1
0,66
4,00 €
3
0,72
5,00 €
5
0,90
6,00 €
10
1,20
7,00 €
25
1,45
8,00 €
50
2,00
9,00 €
100
2,50
10,00 €
200
3,00
12,00 €
300
< 1 palete
14,00 €
400
< 1 palete
16,00 €
700
< 2 paletes
20,00 €
1000
< 3 paletes
24,00 €
1500
> 3 paletes
28,00 €
Cena par attālumu pēc 1 km:
+ 0,75 € / km
Svars
(kg)

Izmērs
(m)

B piegāde | 0-1 km
4 h laikā
3,50 €
4,50 €
5,50 €
6,50 €
7,50 €
8,50 €
9,50 €
11,50 €
13,50 €
+ 0,50 € / km

C piegāde (nākamajā darba dienā)
Svars vai apjomsvars (kg)
Cena
< 0,5
3,00 €
<1
3,50 €
<3
4,00 €
<5
4,50 €
< 10
5,75 €
< 15
7,00 €
< 20
8,25 €
< 25
9,50 €
< 30
10,75 €
> 30

+0,25 € / kg

-

-

PIEGĀDE ĀRPUS RĪGAS
Ja izsaukums veikts online klienta kontā internetā (www.mansvelokurjers.lv), katra sū tījuma cenai tiek piemē rota atlaide 0,50 € apmē rā .
Svars
(kg)

Izmērs
(m)

1
3
5
10
25
50
100
200
300
400
700
1000
1500

0,66
0,72
0,90
1,20
1,45
2,00
2,50
3,00
< 1 palete
< 1 palete
< 2 paletes
< 3 paletes
> 3 paletes

A piegāde
(nekavējoties)
Latvija, Baltija
Citas ES valstis
(2-6h)
(12-24h)
10,00 € + 0,45 € / km 10,00 € + 0,70 € / km
10,00 € + 0,45 € / km 10,00 € + 0,70 € / km
10,00 € + 0,45 € / km 10,00 € + 0,70 € / km
10,00 € + 0,45 € / km 10,00 € + 0,70 € / km
10,00 € + 0,45 € / km 10,00 € + 0,70 € / km
10,00 € + 0,45 € / km 10,00 € + 0,70 € / km
10,00 € + 0,45 € / km 10,00 € + 0,70 € / km
12,00 € + 0,45 € / km 12,00 € + 0,70 € / km
14,00 € + 0,45 € / km 14,00 € + 0,70 € / km
16,00 € + 0,55 € / km 16,00 € + 0,80 € / km
20,00 € + 0,55 € / km 20,00 € + 0,80 € / km
24,00 € + 0,55 € / km 24,00 € + 0,80 € / km
28,00 € + 0,55 € / km 28,00 € + 0,80 € / km

B piegāde
C piegāde
(4 – 6 h laikā)
(nākamajā darba dienā; Eiropā 4 - 6 darba dienās)
Darbojas
Svars vai
Pā rē jā Latvija, Citas ES
Pilsē tas
līdz 100 km no Rīgas apjomsvars (kg)
Baltija
valstis
7,00 € + 0,35 € / km
< 0,5
5,00 €
10,00 €
20,00 €
7,00 € + 0,35 € / km
<1
6,00 €
11,00 €
22,00 €
7,00 € + 0,35 € / km
<3
6,50 €
12,00 €
24,00 €
7,00 € + 0,35 € / km
<5
7,00 €
13,00 €
26,00 €
7,00 € + 0,35 € / km
< 10
8,25 €
15,50 €
31,00 €
7,00 € + 0,35 € / km
< 15
9,50 €
18,00 €
36,00 €
7,00 € + 0,35 € / km
< 20
10,75 €
20,50 €
41,00 €
9,00 € + 0,35 € / km
< 25
12,00 €
23,00 €
46,00 €
11,00 € + 0,35 € / km
< 30
13,25 €
25,50 €
51,00 €
Latvija:
+0,25 €/kg
Pē c
> 30
+0,25 €/kg
vienošanā s
Baltija:
+0,50 €/kg
-

KOMENTĀRI:
• Izmēra aprēķins:
A un B piegā de (izmē rs): 1 garums (m) + 1 platums (m) + 1 augstums (m).
C piegā de (apjomsvars): Garums (cm) x augstums (cm) x platums (cm) : 5000. Ja apjomsvars lielā ks par svaru, cenu aprē ķ inā m pē c apjomsvara.
• Izmaiņas piegāžu termiņos: Ja sū tījumu nepieciešams nogā dā t adresā tam ā trā k kā tabulā s norā dītajā piegā des termiņ ā , tas jā saskaņ o ar
operatoru sū tījuma pieteikšanas brīdī. Sū tījumu saņ emšanas / piegā des laiks ziemā vai nelabvē līgu laika apstā kļu (sniegs, lietus, utt) gadījumā
var pieaugt par 2 h velokurjeram, par 3 h autokurjeram. Piesakot piegā des laika posmā no 10.decembra līdz 31.decembrim, lielā noslogojuma dē ļ
norā dītie piegā des termiņ i netiek garantē ti, par katru sū tījuma piegā des termiņ u tā pieteikšanas brīdī jāvienojas individuā li.
• Apdrošināšana:
A un B piegā de: līdz 5000,00 € par sū tījumu. Darbojas visā Latvijas teritorijā .
C piegā de: līdz 520 € par vienu vienību, bet ne vairā k kā 13 000 € par sū tījumu; iespē jama papildus apdrošinā šana.

C PIEGĀDES PASŪTĪŠANAS NOSACĪJUMI
Sūtīšana ārpus Rīgas

Ja sū tījums uz vai no adreses ā rpus Rīgas ir jā piegā dā noteiktā laikā un dienā (piemē ram, konkursu dokumentā cija, svarīgi
līgumi utt.) vai to nav iespē jams iesaiņ ot šķ irošanai uz konveijera piemē rotā iepakojumā , rekomendē jam izmantot B
piegā di, kuras ietvaros sū tījumi tiek piegā dā ti bez konveijera starpniecības.

Paātrinātā piegāde uz
Eiropas valstīm

Arī uz valstīm ā rpus Baltijas ir pieejama piegā de nā kamā s darba dienas laikā . Lai noskaidrotu izmaksas paā trinā tajai
ekonomiskajai piegā dei, lū dzam rakstīt uz velokurjers@velokurjers.lv.

Sūtīšana no ārvalstīm

Par piegā dē m no ā rvalstīm uz Latviju pamatcenai tiek piemē rota piemaksa 5,00 EUR.

Paņemšanas un
piegādes vietu
iedalījuma
paskaidrojums

Rīga – visa Rīgas administratīvā teritorija.
Pierīga – adreses Ā daž u, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Ķ ekavas, Mā lpils, Mā rupes,
Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sē jas, Siguldas, Stopiņ u novados.
Pilsētas: Jū rmala, Aizkraukle, Alū ksne, Balvi, Bauska, Cē sis, Daugavpils, Dobele, Gulbene, Jē kabpils, Jelgava, Jū rmala,
Krā slava, Kuldīga, Liepā ja, Limbaži, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rē zekne, Saldus, Talsi, Tukums, Valka, Valmiera, Ventspils.
Pārējā Latvija – citas adreses Latvijā

Pielikums Nr.1. Pakalpojumu izmaksas
SIA “Velokurjers” un XXXX
Līgumam Nr. 0000/35
00.00.20
Maksimālais svars un
izmērs

Maksimā lais vienas malas garums – 150cm, bet maksimā lais pakas kopgarums – 300cm.
Atļautā pakas kopgaruma aprē ķ ins: 2 augstumi (cm) + 2 platumi (cm) + 1 garums (cm).
Sū tījumiem svarā virs 30kg, kas jā piegā dā uz vai no adresē m ā rpus Rīgas, tabulā norā dītā piegā des cena tiek piemē rota, ja
sū tījuma vienas vienības svars nepā rsniedz 30kg. Piegā des cenu sū tījumiem, kuru izmē ru kopgarums pā rsniedz 300 cm
un svars pā rsniedz 30 kg, lū dzam saskaņ ot, rakstot uz epastu velokurjers@velokurjers.lv.

Pieteikšanas laiks

Sū tījuma sagatavošanas un pieteikšanas termiņ š atkarībā no adreses, kurā jā paņ em sū tījums:
Rīgā : darba dienā s līdz plkst.15.00.
Pierīgā / Pilsē tā s: darba dienā s līdz plkst.12.00.
Pā rē jā Latvijā : darba dienā s līdz plkst.10.00.
Ā rvalstīs: sū tījuma paņ emšana notiek nā kamajā darba dienā pē c pieteikšanas dienas.
Piesakot sū tījumu paņ emšanai Rīgā pē c plkst. 15.00, par iespē jā m sū tījumu paņ emt tajā pašā dienā nepieciešams atsevišķ i
vienoties ar dispečeru, un C piegā des cenai tiek papildus piemē rota A piegā des cena no nosū tīšanas adreses līdz SIA
“Velokurjers” biroja adresei Rīgā , Lapeņ u ielā 7.

Iepakošana

Ja sū tījums jā saņ em vai jā piegā dā ā rpus Rīgas, tad par tā iepakošanu un iepakojuma drošumu ir atbildīgs pats klientssū tījums jā iepako tā , lai tas bū tu piemē rots transportē šanai un atbilstoši šķ irošanai ar konveijeru.

PAPILDPAKALPOJUMI UN PIEMAKSAS
Pakalpojuma nosaukums

Cena

Piegā de uz jebkuru VAS "Latvijas Pasts" pakomā tu Latvijā (sū tījumiem svarā līdz 10 kg un izmē rā līdz 38x38x58 cm)

4,50 €

Rē ķ ina nosū tīšana elektroniski uz e-pasta adresi

Bezmaksas

Rē ķ ina nosū tīšana ar kurjeru vai pa pastu

C piegā des cena

Dokumentu (pavadzīmju PRP) atgriešana nosū tītā jam (atgrieztas tiek tā s pavadzīmes, kuras saņ ē mē js nodevis kurjeram)

C piegā des cena

Sū tījumu glabā šana noliktavā ilgā k kā 1 darba dienas diennakti (glabā jam sū tījumus svarā līdz 3 kg)

2,00 € / 24h

Sū tījuma iesaiņ ošana pā rvadā šanai atbilstošā iepakojumā (cena atkarīga no sū tījuma specifikas)
Pakalpojums pieejams C piegādei uz adresēm ārpus Rīgas.

2,00–10,00 €

Piemaksa A un B piegā des cenai, ja saņ emšanas vai nosū tīšanas adrese atrodas Jū rmalas īpašā režīma zonā , un piegā de
jāveic laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim

2,00 €

Piemaksa viegli plīstošam vai uzmanīgi transportē jamam sū tījumam ar velokurjeru (ziedi, trauki, datortehnika u.c.)
Pakalpojums pieejams visām A un B piegādēm, kā arī C piegādēm Rīgas un Pierīgas adresēs.

2,00 €

Piemaksa C piegā des sū tījuma paņ emšanai vai nodošanai konkrē tā laikā . Pakalpojums pieejams Rīgas adresēs.

2,00 €

Rīgā
Sū tījuma atkā rtota paņ emšana / piegā de (kurjera ierašanā s brīdī saņ ē mē js vai
nosū tītā js neatrodas adresē , nav sazvanā ms, sū tījums nav sagatavots paņ emšanai) Ā rpus Rīgas

Pamatcena

Kraušanas izmaksas (Ja sū tījuma iekraušana vai izkraušana aizņ em ilgā k kā 2 minū tes)

2,00 € / 5 minū tes

Sū tījuma gaidīšana (pirmā s 10 minū tes bez maksas)
Pakalpojums pieejams visām A un B piegādēm, kā arī C piegādēm Rīgas un Pierīgas adresēs.

2,50 € / 10 minū tes

Piegā des piemaksa kravas busam ar liftu (tiek piemē rota papildus tabulā
norā dītajai cenai). Pakalpojums pieejams A piegādei
Piegā de ā rpus darba laika.

Pamatcena + attā lums

Rīgas pilsē tā

+10,00 €

Ā rpus Rīgas

+ 0,10 € / km

Laikā no 06.00-08.00 vai 19.00-21.00

3,00 €

Laikā no 21.00-06.00

8,00 €

ATLAIDES
Apraksts

Atlaides apmērs

Ja uz vienu ē ku jāved vairā ki sū tījumi reizē , piegā des izmaksas katram nā kamajam sū tījumam (sā kot no otrā )
Atlaide tiek piemērota visiem A, B un C piegādes sūtījumiem Rīgas pilsētas ietvaros.

1,00 €

Ja izsaukums veikts online klienta kontā , atlaide no katra sū tījuma cenas

– 0,50 €

Pasū tot vairā k kā vienu A piegā des sū tījumu no vienas izņ emšanas vietas Rīgā , atlaide katram sū tījumam
Ja A vai B piegā des sū tījums jāved turp un atpakaļ, atlaide no piegā des izmaksā m
braucienam atpakaļvirzienā

– 10%

Rīgas pilsē tas robežā s

– 10%

Ā rpus Rīgas

– 75%

Rē ķ ina summa pā rsniedz 150,00 EUR

– 5%

Ja kopē jā ikmē neša rē ķ ina summa pā rsniedz 150,00 EUR bez PVN, tiek piemē rotas
Rē ķ ina summa pā rsniedz 300,00 EUR
sekojošas atlaides:
Atlaides aprēķinā tiek iekļautas izmaksas visiem A, B un C piegādes sūtījumiem Rīgas Rē ķ ina summa pā rsniedz 450,00 EUR
pilsētas ietvaros.
Rē ķ ina summa pā rsniedz 700,00 EUR
Visas cenas norādītas bez PVN.

SIA "Velokurjers" valdes priekšsēdētājs

Oļegs Stoļarovs

XXXX valdes loceklis

XXXX

– 10%
– 15%
– 20%

