
Rēķins 4076099

2016.gada 22.decembris
Piegādātājs: SIA "Pigu Latvia"
Reģistrācijas Nr.: 43603025092
PVN reģ.Nr.: LV43603025092
Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 94a, Rīga
Faktiskā adrese: Ģertrūdes iela 94a, Rīga
Banka: Swedbank AS
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV66HABA0551025720513

Saņēmējs: SIA Parijana 
Reģistrācijas Nr.: 40103793857
PVN reģ.Nr. LV40103793857
Deklarētā adrese / Juridiskā adrese: Jomas iela 3 
Saņemšanas vieta: Stūrmaņu iela 25, Rīga, LV-
1016, Rīga-16 

Kat. 5362 

N.p.k. Nosaukums Daudzums Mērvienība Cena
Summa bez
PVN

Summa ar
PVN

Garantijas
laiks

1.
Arnica Bora 5000 
1218858

1 gab. Eur 102.48 Eur 102.48 Eur 124.00 24 mēn.

2.
PIEGĀDE, Latvia
(Pakalpojums) 
101

1 gab. Eur 0.00 Eur 0.00 Eur 0.00

Kopā: 1

Kopā bez PVN Eur 102.48

PVN 21% Eur 21.52

Kopā Eur 124.00

Summa vārdiem: viens simts divdesmit četri EUR 00 ct

Samaksāts: Eur 0.00

Maksājuma summa: Eur 124.00

RĒĶINS SAGATAVOTS ELEKTRONISKI UN IR DERĪGS BEZ PARAKSTA



Preces servisa apkalpošanas informācija:

1. Ja izmantošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas
Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Servisa apkalpošana notiks ātrāk, ja nogādāsiet preci tieši
autorizētajā ražotāja vai izplatītāja servisa centrā, varat vērsties arī Interneta veikala 220.lv servisa centrā Daugavgrīvas ielā 114,
Rīgā, tel. 67244220, e-pasts: palidziba@220.lv.Servisa centra darba laiks: darba dienās no 10 līdz 19, sestdienās no 10 līdz 15
.

2. Lai pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA
čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam. Ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg, preces
nogādāšanu servisa centrā veic Pārdevējs vai, vienojoties par to ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.

3. Iesakām, pirms nodot servisa apkalpošanai datortehniku vai mobilo telefonu, parūpēties par tajā esošo datu saglabāšanu, izveidojot
rezerves kopiju, jo servisa apkalpošanas laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti.

4. Servisa apkalpošana nav spēkā, ja precei:
a. ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ,
b. tiek konstatēts, ka bojāta preces ražotāja garantijas plombe, sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana

izstrādājumā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu.
c. ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā,
d. ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā,
e. ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu)

izmantošana,
f. ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība,
g. ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru

neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.),
h. bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un

transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai,
i. bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai sadzīves tehnika tiek izmantota profesionālā nolūkā,
j. izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav

sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus,
k. izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra (datortehnikā vai mobīlajā telefonā),
l. nav veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama).
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