
Modelis: Asrock H170 PRO4/D3
Sērijas numurs: 58M0XE199273
Preces cena: 79.76 EUR
Preces pārdošanas vieta: www.1a.lv - Tavs Viedveikals (SIA MOBILUKSS)
Pirkšanas datums: 17.08.2016
Elektroniskās pavadzīmes numurs: MOB 519167
Garantijas termiņš patērētājam: 24 mēneši

Garantijas servisa centri

 SIA Mobilukss
Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004, Tel.: 67428800, 29555586
www.1a.lv/contacts
serviss@1a.lv; rma.konsultants@1a.lv

Ekspluatācijas noteikumi

Pircējam ir tiesības uz:
- bezmaksas remontu un ierīces apmaiņu, ja ir atklāts rūpniecisks defekts.
Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radīti šādos gadījumos;
- ja ir nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments
- ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, elementāra piesardzība vai drošības nosacījumi;
-ja elektroniskajām ierīcēm ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;
-ja ir bojāta garantijas plomba vai ir veikts nesankcionēts preces remonts;
-ja izstrādājuma sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
-ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi, un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (toneri, kārtridži u.c.),
ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un, ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumu;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi nekvalitatīvu CD un DVD disku lietošana;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbilstība valsts noteiktajiem strāvas padeves un telekomunikāciju tīkla
standartiem, dabas stihijas, datorvīrusi, svešķermeņi, kukaiņi, mitrums vai kodīgas vielas;
-ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis lietots un iegādāts peļņas
gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā
ierobežotā garantija vai arī garantija var tikt atcelta. 

Papildus nosacījumi:
-Pārdevējs neatbild par gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti un tā neattiecas uz
elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, programmnodrošinājumu, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas mēdz
novecot un dabīgā veidā nolietoties (toneri, kārtridži, disketes, CD, un DVD matricas, akumulatoru baterijas u.c.).
-Pārdevējs neatbild par mobilā tālruņa, datora vai citas iekārtas datu saglabāšanu iespējamo neatbilstības
novēršanas laikā.
-Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, ko iekārta nodarījusi kādai personai vai priekšmetam, ja netiek ievēroti
lietošanas noteikumi.



Modelis: Asus GeForce GTX1070 8GB GDDR5 PCIE STRIX-GTX1070-O8G-
GAMING

Sērijas numurs: G7C0YZ196954
Preces cena: 527.24 EUR
Preces pārdošanas vieta: www.1a.lv - Tavs Viedveikals (SIA MOBILUKSS)
Pirkšanas datums: 17.08.2016
Elektroniskās pavadzīmes numurs: MOB 519167
Garantijas termiņš patērētājam: 36 mēneši

Garantijas servisa centri

 SIA Mobilukss
Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004, Tel.: 67428800, 29555586
www.1a.lv/contacts
serviss@1a.lv; rma.konsultants@1a.lv

Ekspluatācijas noteikumi

Pircējam ir tiesības uz:
- bezmaksas remontu un ierīces apmaiņu, ja ir atklāts rūpniecisks defekts.
Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radīti šādos gadījumos;
- ja ir nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments
- ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, elementāra piesardzība vai drošības nosacījumi;
-ja elektroniskajām ierīcēm ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;
-ja ir bojāta garantijas plomba vai ir veikts nesankcionēts preces remonts;
-ja izstrādājuma sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
-ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi, un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (toneri, kārtridži u.c.),
ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un, ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumu;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi nekvalitatīvu CD un DVD disku lietošana;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbilstība valsts noteiktajiem strāvas padeves un telekomunikāciju tīkla
standartiem, dabas stihijas, datorvīrusi, svešķermeņi, kukaiņi, mitrums vai kodīgas vielas;
-ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis lietots un iegādāts peļņas
gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā
ierobežotā garantija vai arī garantija var tikt atcelta. 

Papildus nosacījumi:
-Pārdevējs neatbild par gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti un tā neattiecas uz
elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, programmnodrošinājumu, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas mēdz
novecot un dabīgā veidā nolietoties (toneri, kārtridži, disketes, CD, un DVD matricas, akumulatoru baterijas u.c.).
-Pārdevējs neatbild par mobilā tālruņa, datora vai citas iekārtas datu saglabāšanu iespējamo neatbilstības
novēršanas laikā.
-Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, ko iekārta nodarījusi kādai personai vai priekšmetam, ja netiek ievēroti
lietošanas noteikumi.



Modelis: Dell S2316H
Sērijas numurs: CN0RVYC5742616640Y3S
Preces cena: 152.00 EUR
Preces pārdošanas vieta: www.1a.lv - Tavs Viedveikals (SIA MOBILUKSS)
Pirkšanas datums: 17.08.2016
Elektroniskās pavadzīmes numurs: MOB 519167
Garantijas termiņš patērētājam: 24 mēneši

Garantijas servisa centri

 Capital
Rīga, Ganību dambis 23C, LV-1005, Tel.: 67517820
capital.lv/Par_Capital/Serviss
support@capital.lv

Ekspluatācijas noteikumi

Pircējam ir tiesības uz:
- bezmaksas remontu un ierīces apmaiņu, ja ir atklāts rūpniecisks defekts.
Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radīti šādos gadījumos;
- ja ir nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments
- ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, elementāra piesardzība vai drošības nosacījumi;
-ja elektroniskajām ierīcēm ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;
-ja ir bojāta garantijas plomba vai ir veikts nesankcionēts preces remonts;
-ja izstrādājuma sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
-ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi, un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (toneri, kārtridži u.c.),
ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un, ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumu;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi nekvalitatīvu CD un DVD disku lietošana;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbilstība valsts noteiktajiem strāvas padeves un telekomunikāciju tīkla
standartiem, dabas stihijas, datorvīrusi, svešķermeņi, kukaiņi, mitrums vai kodīgas vielas;
-ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis lietots un iegādāts peļņas
gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā
ierobežotā garantija vai arī garantija var tikt atcelta. 

Papildus nosacījumi:
-Pārdevējs neatbild par gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti un tā neattiecas uz
elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, programmnodrošinājumu, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas mēdz
novecot un dabīgā veidā nolietoties (toneri, kārtridži, disketes, CD, un DVD matricas, akumulatoru baterijas u.c.).
-Pārdevējs neatbild par mobilā tālruņa, datora vai citas iekārtas datu saglabāšanu iespējamo neatbilstības
novēršanas laikā.
-Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, ko iekārta nodarījusi kādai personai vai priekšmetam, ja netiek ievēroti
lietošanas noteikumi.



Modelis: Intel® Core� i5-6600 3.3GHz 6MB LGA1151 BX80662I56600SR2BW
Sērijas numurs: U6AQ767502945
Preces cena: 232.28 EUR
Preces pārdošanas vieta: www.1a.lv - Tavs Viedveikals (SIA MOBILUKSS)
Pirkšanas datums: 17.08.2016
Elektroniskās pavadzīmes numurs: MOB 519167
Garantijas termiņš patērētājam: 36 mēneši

Garantijas servisa centri

 SIA Mobilukss
Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004, Tel.: 67428800, 29555586
www.1a.lv/contacts
serviss@1a.lv; rma.konsultants@1a.lv

Ekspluatācijas noteikumi

Pircējam ir tiesības uz:
- bezmaksas remontu un ierīces apmaiņu, ja ir atklāts rūpniecisks defekts.
Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radīti šādos gadījumos;
- ja ir nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments
- ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, elementāra piesardzība vai drošības nosacījumi;
-ja elektroniskajām ierīcēm ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;
-ja ir bojāta garantijas plomba vai ir veikts nesankcionēts preces remonts;
-ja izstrādājuma sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
-ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi, un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (toneri, kārtridži u.c.),
ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un, ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumu;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi nekvalitatīvu CD un DVD disku lietošana;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbilstība valsts noteiktajiem strāvas padeves un telekomunikāciju tīkla
standartiem, dabas stihijas, datorvīrusi, svešķermeņi, kukaiņi, mitrums vai kodīgas vielas;
-ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis lietots un iegādāts peļņas
gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā
ierobežotā garantija vai arī garantija var tikt atcelta. 

Papildus nosacījumi:
-Pārdevējs neatbild par gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti un tā neattiecas uz
elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, programmnodrošinājumu, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas mēdz
novecot un dabīgā veidā nolietoties (toneri, kārtridži, disketes, CD, un DVD matricas, akumulatoru baterijas u.c.).
-Pārdevējs neatbild par mobilā tālruņa, datora vai citas iekārtas datu saglabāšanu iespējamo neatbilstības
novēršanas laikā.
-Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, ko iekārta nodarījusi kādai personai vai priekšmetam, ja netiek ievēroti
lietošanas noteikumi.



Modelis: Kingston 8GB DDR3 PC12800 CL9 HyperX Savage KIT OF 2
HX316C9SRK2/8

Sērijas numurs: -
Preces cena: 46.22 EUR
Preces pārdošanas vieta: www.1a.lv - Tavs Viedveikals (SIA MOBILUKSS)
Pirkšanas datums: 17.08.2016
Elektroniskās pavadzīmes numurs: MOB 519167
Garantijas termiņš patērētājam: 24 mēneši

Garantijas servisa centri

 SIA Mobilukss
Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004, Tel.: 67428800, 29555586
www.1a.lv/contacts
serviss@1a.lv; rma.konsultants@1a.lv

Ekspluatācijas noteikumi

Pircējam ir tiesības uz:
- bezmaksas remontu un ierīces apmaiņu, ja ir atklāts rūpniecisks defekts.
Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radīti šādos gadījumos;
- ja ir nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments
- ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, elementāra piesardzība vai drošības nosacījumi;
-ja elektroniskajām ierīcēm ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;
-ja ir bojāta garantijas plomba vai ir veikts nesankcionēts preces remonts;
-ja izstrādājuma sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
-ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi, un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (toneri, kārtridži u.c.),
ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un, ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumu;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi nekvalitatīvu CD un DVD disku lietošana;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbilstība valsts noteiktajiem strāvas padeves un telekomunikāciju tīkla
standartiem, dabas stihijas, datorvīrusi, svešķermeņi, kukaiņi, mitrums vai kodīgas vielas;
-ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis lietots un iegādāts peļņas
gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā
ierobežotā garantija vai arī garantija var tikt atcelta. 

Papildus nosacījumi:
-Pārdevējs neatbild par gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti un tā neattiecas uz
elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, programmnodrošinājumu, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas mēdz
novecot un dabīgā veidā nolietoties (toneri, kārtridži, disketes, CD, un DVD matricas, akumulatoru baterijas u.c.).
-Pārdevējs neatbild par mobilā tālruņa, datora vai citas iekārtas datu saglabāšanu iespējamo neatbilstības
novēršanas laikā.
-Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, ko iekārta nodarījusi kādai personai vai priekšmetam, ja netiek ievēroti
lietošanas noteikumi.



Modelis: Logitech Z313 2.1
Sērijas numurs: -
Preces cena: 38.00 EUR
Preces pārdošanas vieta: www.1a.lv - Tavs Viedveikals (SIA MOBILUKSS)
Pirkšanas datums: 17.08.2016
Elektroniskās pavadzīmes numurs: MOB 519167
Garantijas termiņš patērētājam: 24 mēneši

Garantijas servisa centri

 SIA Mobilukss
Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004, Tel.: 67428800, 29555586
www.1a.lv/contacts
serviss@1a.lv; rma.konsultants@1a.lv

Ekspluatācijas noteikumi

Pircējam ir tiesības uz:
- bezmaksas remontu un ierīces apmaiņu, ja ir atklāts rūpniecisks defekts.
Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radīti šādos gadījumos;
- ja ir nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments
- ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, elementāra piesardzība vai drošības nosacījumi;
-ja elektroniskajām ierīcēm ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;
-ja ir bojāta garantijas plomba vai ir veikts nesankcionēts preces remonts;
-ja izstrādājuma sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
-ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi, un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (toneri, kārtridži u.c.),
ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un, ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumu;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi nekvalitatīvu CD un DVD disku lietošana;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbilstība valsts noteiktajiem strāvas padeves un telekomunikāciju tīkla
standartiem, dabas stihijas, datorvīrusi, svešķermeņi, kukaiņi, mitrums vai kodīgas vielas;
-ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis lietots un iegādāts peļņas
gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā
ierobežotā garantija vai arī garantija var tikt atcelta. 

Papildus nosacījumi:
-Pārdevējs neatbild par gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti un tā neattiecas uz
elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, programmnodrošinājumu, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas mēdz
novecot un dabīgā veidā nolietoties (toneri, kārtridži, disketes, CD, un DVD matricas, akumulatoru baterijas u.c.).
-Pārdevējs neatbild par mobilā tālruņa, datora vai citas iekārtas datu saglabāšanu iespējamo neatbilstības
novēršanas laikā.
-Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, ko iekārta nodarījusi kādai personai vai priekšmetam, ja netiek ievēroti
lietošanas noteikumi.



Modelis: Samsung SSD 750 EVO 120GB SATAIII MZ-750120Z
Sērijas numurs: S33MNBOH536980
Preces cena: 58.27 EUR
Preces pārdošanas vieta: www.1a.lv - Tavs Viedveikals (SIA MOBILUKSS)
Pirkšanas datums: 17.08.2016
Elektroniskās pavadzīmes numurs: MOB 519167
Garantijas termiņš patērētājam: 36 mēneši

Garantijas servisa centri

 SIA Mobilukss
Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004, Tel.: 67428800, 29555586
www.1a.lv/contacts
serviss@1a.lv; rma.konsultants@1a.lv

Ekspluatācijas noteikumi

Pircējam ir tiesības uz:
- bezmaksas remontu un ierīces apmaiņu, ja ir atklāts rūpniecisks defekts.
Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radīti šādos gadījumos;
- ja ir nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments
- ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, elementāra piesardzība vai drošības nosacījumi;
-ja elektroniskajām ierīcēm ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;
-ja ir bojāta garantijas plomba vai ir veikts nesankcionēts preces remonts;
-ja izstrādājuma sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
-ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi, un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (toneri, kārtridži u.c.),
ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un, ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumu;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi nekvalitatīvu CD un DVD disku lietošana;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbilstība valsts noteiktajiem strāvas padeves un telekomunikāciju tīkla
standartiem, dabas stihijas, datorvīrusi, svešķermeņi, kukaiņi, mitrums vai kodīgas vielas;
-ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis lietots un iegādāts peļņas
gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā
ierobežotā garantija vai arī garantija var tikt atcelta. 

Papildus nosacījumi:
-Pārdevējs neatbild par gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti un tā neattiecas uz
elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, programmnodrošinājumu, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas mēdz
novecot un dabīgā veidā nolietoties (toneri, kārtridži, disketes, CD, un DVD matricas, akumulatoru baterijas u.c.).
-Pārdevējs neatbild par mobilā tālruņa, datora vai citas iekārtas datu saglabāšanu iespējamo neatbilstības
novēršanas laikā.
-Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, ko iekārta nodarījusi kādai personai vai priekšmetam, ja netiek ievēroti
lietošanas noteikumi.



Modelis: Seagate BARRACUDA 7200 1TB SATA 64MB ST1000DM003
Sērijas numurs: Z9A3LLKT
Preces cena: 49.99 EUR
Preces pārdošanas vieta: www.1a.lv - Tavs Viedveikals (SIA MOBILUKSS)
Pirkšanas datums: 17.08.2016
Elektroniskās pavadzīmes numurs: MOB 519167
Garantijas termiņš patērētājam: 24 mēneši

Garantijas servisa centri

 SIA Mobilukss
Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004, Tel.: 67428800, 29555586
www.1a.lv/contacts
serviss@1a.lv; rma.konsultants@1a.lv

Ekspluatācijas noteikumi

Pircējam ir tiesības uz:
- bezmaksas remontu un ierīces apmaiņu, ja ir atklāts rūpniecisks defekts.
Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radīti šādos gadījumos;
- ja ir nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments
- ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, elementāra piesardzība vai drošības nosacījumi;
-ja elektroniskajām ierīcēm ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;
-ja ir bojāta garantijas plomba vai ir veikts nesankcionēts preces remonts;
-ja izstrādājuma sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
-ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi, un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (toneri, kārtridži u.c.),
ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un, ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumu;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi nekvalitatīvu CD un DVD disku lietošana;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbilstība valsts noteiktajiem strāvas padeves un telekomunikāciju tīkla
standartiem, dabas stihijas, datorvīrusi, svešķermeņi, kukaiņi, mitrums vai kodīgas vielas;
-ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis lietots un iegādāts peļņas
gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā
ierobežotā garantija vai arī garantija var tikt atcelta. 

Papildus nosacījumi:
-Pārdevējs neatbild par gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti un tā neattiecas uz
elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, programmnodrošinājumu, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas mēdz
novecot un dabīgā veidā nolietoties (toneri, kārtridži, disketes, CD, un DVD matricas, akumulatoru baterijas u.c.).
-Pārdevējs neatbild par mobilā tālruņa, datora vai citas iekārtas datu saglabāšanu iespējamo neatbilstības
novēršanas laikā.
-Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, ko iekārta nodarījusi kādai personai vai priekšmetam, ja netiek ievēroti
lietošanas noteikumi.



Modelis: SilverStone ATX v2.4 Strider 600W SST-ST60F-PB
Sērijas numurs: ATX1260GB1-09YGD07A
Preces cena: 76.51 EUR
Preces pārdošanas vieta: www.1a.lv - Tavs Viedveikals (SIA MOBILUKSS)
Pirkšanas datums: 17.08.2016
Elektroniskās pavadzīmes numurs: MOB 519167
Garantijas termiņš patērētājam: 24 mēneši

Garantijas servisa centri

 SIA Mobilukss
Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004, Tel.: 67428800, 29555586
www.1a.lv/contacts
serviss@1a.lv; rma.konsultants@1a.lv

Ekspluatācijas noteikumi

Pircējam ir tiesības uz:
- bezmaksas remontu un ierīces apmaiņu, ja ir atklāts rūpniecisks defekts.
Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radīti šādos gadījumos;
- ja ir nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments
- ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, elementāra piesardzība vai drošības nosacījumi;
-ja elektroniskajām ierīcēm ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;
-ja ir bojāta garantijas plomba vai ir veikts nesankcionēts preces remonts;
-ja izstrādājuma sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
-ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi, un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (toneri, kārtridži u.c.),
ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un, ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumu;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi nekvalitatīvu CD un DVD disku lietošana;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbilstība valsts noteiktajiem strāvas padeves un telekomunikāciju tīkla
standartiem, dabas stihijas, datorvīrusi, svešķermeņi, kukaiņi, mitrums vai kodīgas vielas;
-ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis lietots un iegādāts peļņas
gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā
ierobežotā garantija vai arī garantija var tikt atcelta. 

Papildus nosacījumi:
-Pārdevējs neatbild par gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti un tā neattiecas uz
elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, programmnodrošinājumu, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas mēdz
novecot un dabīgā veidā nolietoties (toneri, kārtridži, disketes, CD, un DVD matricas, akumulatoru baterijas u.c.).
-Pārdevējs neatbild par mobilā tālruņa, datora vai citas iekārtas datu saglabāšanu iespējamo neatbilstības
novēršanas laikā.
-Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, ko iekārta nodarījusi kādai personai vai priekšmetam, ja netiek ievēroti
lietošanas noteikumi.



Modelis: Spire Maneo 1072B
Sērijas numurs: -
Preces cena: 11.78 EUR
Preces pārdošanas vieta: www.1a.lv - Tavs Viedveikals (SIA MOBILUKSS)
Pirkšanas datums: 17.08.2016
Elektroniskās pavadzīmes numurs: MOB 519167
Garantijas termiņš patērētājam: 24 mēneši

Garantijas servisa centri

 SIA Mobilukss
Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004, Tel.: 67428800, 29555586
www.1a.lv/contacts
serviss@1a.lv; rma.konsultants@1a.lv

Ekspluatācijas noteikumi

Pircējam ir tiesības uz:
- bezmaksas remontu un ierīces apmaiņu, ja ir atklāts rūpniecisks defekts.
Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radīti šādos gadījumos;
- ja ir nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments
- ja netiek ievēroti preces lietošanas pamācībā dotie norādījumi, elementāra piesardzība vai drošības nosacījumi;
-ja elektroniskajām ierīcēm ir mehāniski bojājumi, tajās ir iekļuvuši svešķermeņi, kodīgas vielas vai šķidrums;
-ja ir bojāta garantijas plomba vai ir veikts nesankcionēts preces remonts;
-ja izstrādājuma sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
-ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi, un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (toneri, kārtridži u.c.),
ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un, ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumu;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi nekvalitatīvu CD un DVD disku lietošana;
-ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi neatbilstība valsts noteiktajiem strāvas padeves un telekomunikāciju tīkla
standartiem, dabas stihijas, datorvīrusi, svešķermeņi, kukaiņi, mitrums vai kodīgas vielas;
-ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis lietots un iegādāts peļņas
gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā
ierobežotā garantija vai arī garantija var tikt atcelta. 

Papildus nosacījumi:
-Pārdevējs neatbild par gadījumiem, kad tiek izmantoti nestandarta signālu avoti un tā neattiecas uz
elektroķīmiskajiem strāvas avotiem, programmnodrošinājumu, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas mēdz
novecot un dabīgā veidā nolietoties (toneri, kārtridži, disketes, CD, un DVD matricas, akumulatoru baterijas u.c.).
-Pārdevējs neatbild par mobilā tālruņa, datora vai citas iekārtas datu saglabāšanu iespējamo neatbilstības
novēršanas laikā.
-Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, ko iekārta nodarījusi kādai personai vai priekšmetam, ja netiek ievēroti
lietošanas noteikumi.
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