LĪGUMS PAR ELEKTORENERĢIJAS TIRDZNIECĪBU Nr. ___
Rīga, 2015.gada 01. janvāris

Nosaukums:
Reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:

“TIRGOTĀJS”
SIA „Aeon Energy”
40103905324
Čiekurkalna 1.līnija 90-226, Rīga, LV1026

Bankas rekvizīti:
A/S „Swedbank” LV74HABA0551040133017
A/S „SEB Banka” LV64UNLA0050023552172
Tālruņa numurs:
+371 27679699
E-pasta adrese:
info@aeonenergy.lv

Vārds, uzvārds:
Personas kods:
Deklarētā adrese:

“KLIENTS”
kl. nr:

Korespondences adrese:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:

TIRGOTĀJS un KLIENTS katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti – „Puse” vai „Puses”, izsakot savu brīvu gribu, bez viltus,
maldības un spaidiem, noslēdz šo līgumu, nosakot to par saistošu Pušu tiesību pārņēmējiem un mantiniekiem, turpmāk tekstā saukts –
„Līgums”, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. TIRGOTĀJS par Līgumā noteikto samaksu un saskaņā ar Līguma noteikumiem pārdod, bet KLIENTS pērk elektroenerģiju neierobežotā
apjomā. Elektroenerģijas piegādes vieta ir Līguma 2.1.punktā norādīta elektroenerģijas patērējošā objekta adrese, turpmāk Līguma tekstā
saukts – “Objekts”;
1.2. elektroenerģijas tirdzniecība ietver Līgumā norādītos pakalpojumus, izņemot pakalpojumus, kurus KLIENTAM nodrošina sistēmas
operators.
2.

LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI

2.1. INFORMĀCIJA PAR PIESLĒGUMA OBJEKTU UN TEHNISKIEM PARAMETRIEM:
Elektroenerģiju patērējošais objekts:
Objekta adrese:
Ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lielums:
A
Sadales sistēmas pakalpojuma tarifa veids:
Spriegums:
kV
Fāžu skaits:
A/S “Sadales tīkls”, reģ. Nr. 40003857687, jur. adrese Šmerļa iela 1, Rīga, LVSistēmas operators:
1160;
Tālr. bojājumu un traucējumu pieteikšanai 8404
2.2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN APMAKSAS PAMATNOTEIKUMI:
Līguma termiņš:
Uz nenoteiktu laiku
Elektroenerģijas tirdzniecības periods:
No
Elektroenerģijas tarifa veids
Elektroenerģijas cena vai formula:
0.xx EUR/kWh bez PVN (0,xx EUR/kWh ar PVN 21%)
0.xx EUR/kWh iekļaujot Elektroenerģijas cenu, OIK, maksu par elektroenerģijas
Kopējā cena par kWh:
piegādi un PVN 21% , bet neiekļaujot maksu par pieslēguma nodrošināšanu vai
IAA* strāvas lielumu.
Saskaņā ar Sabiedriskās pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu
Obligātā iepirkuma komponente:
Var iepazīties: http://www.sprk.gov.lv/lapas/Elektroenergija#Tarifi87
Saskaņā ar Sabiedriskās pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu
Sadales sistēmas pakalpojumi:
Var iepazīties: http://www.sprk.gov.lv/lapas/Elektroenergija#Tarifi87
Norēķinu veids:
Rēķins
Rēķinu saņemšanas veids:
Uz KLIENTA e-pasta adresi
Rēķina izsniegšanas termiņš:
Līdz 10. (desmitajai) dienai no norēķinu perioda beigām
Norēķinu termiņš:
Līdz katra mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam par iepriekšējo mēnesi
0,15% (nulle, komats, piecpadsmit procenti) par katru kavējuma dienu no laikus
Nokavējuma procenti par maksājuma kavējumu:
nesamaksātās summas
3. NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. KLIENTS veic apmaksu par patērēto elektroenerģiju saskaņā ar elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta jeb elektroenerģijas
skaitītāja datiem, ko TIROGTĀJAM nodrošina sadales operators;
3.2. KLIENTAM tiek piešķirts individuāls atpazīšanas kods, kas jānorāda, apmaksājot rēķinus;
3.3. puses vienojas, ka TIRGOTĀJS sagatavo rēķinu KLIENTAM elektroniski un rēķins ir derīgs bez paraksta;
3.4. gadījumā, ja KLIENTS nav saņēmis TIRGOTĀJA rēķinu līdz Līgumā norādītajam datumam, KLIENTAM ir pienākums nekavējoties
par to ziņot TIRGOTĀJAM. Ja KLIENTS nav paziņojis TIRGOTĀJAM par rēķina nesaņemšanu, rēķins tiek uzskatīts par saņemtu.
Rēķina nesaņemšana neatbrīvo KLIENTU no pienākuma apmaksāt TIRGOTĀJA pakalpojumus;
3.5. ja KLIENTS vēlas saņemt rēķinus par Līgumā norādīto pakalpojumu pa pastu, TIRGOTĀJS ir tiesīgs rēķinā iekļaut pasta izdevumus par
rēķina piegādi faktiskā apmērā (informācija mājas lapas sadaļā – tarifi );
3.6. par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti TIRGOTĀJA norēķinu kontā. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena
vai svētku diena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena;
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3.7. KLIENTS pilnvaro TIRGOTĀJU norēķināties ar sadales tīkla operatoru par tā sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī obligātā iepirkuma
komponentēm (OIK), un pievienotās vērtības nodokli (PVN), un saņemt vienu kopēju rēķinu no TIRGOTĀJA;
3.8. nokavējuma naudas samaksa neatbrīvo no pienākuma samaksāt pamatparādu. Sākumā maksājums tiek ieskaitīts nokavējuma naudas
dzēšanai, pēc tam galvenās saistību summas dzēšanai.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. pusēm ir saistoši visi normatīvo tiesību aktos nostiprinātie pienākumi un tiesības.
4.2. TIRGOTĀJA pienākumi:
4.2.1. nodrošināt elektroenerģijas pārdošanu KLIENTAM par Līgumā noteikto samaksu;
4.2.2. izrakstīt KLIENTAM rēķinus, veikt maksājumu iekasēšanu, apstrādi un apkalpot KLIENTU elektroenerģijas piegādes saistītos
jautājumos;
4.2.3. informēt KLIENTU par izmaiņām sadales operatora, obligātās iepirkuma komponentes vai PVN apmērā un veikt precīzus pārrēķinus,
iekļaujot šīs izmaiņas KLIENTA rēķinā;
4.2.4. gadījumā, ja starp Pusēm ir panākta vienošanās par izlīdzināto maksājumu, atbilstoši kuram KLIENTS veic fiksētu maksājumu reizi
norunātajā periodā, TIRGOTĀJS nesūta rēķinu, bet veic maksājumu iekasēšanu un datu apstrādi. Šajā gadījumā TIRGOTĀJS pārskata
maksājuma apmēru elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigās, vienlaikus nosakot to nākotnei;
4.2.5. piemērojot izlīdzināto maksājumu, TIRGOTĀJS apņemas pārskatīt izlīdzinātā maksājuma apmēru, PVN likmes maiņas gadījumā, kā
arī, ja mainās maksa par obligātā iepirkuma komponentēm, palīgpakalpojumiem vai sistēmas pakalpojumiem, pielīdzinot maksājuma
izmaiņas kWh apjomā
4.2.6. 5 (piecu) dienu laikā atjaunot elektroenerģijas piegādi, ja KLIENTS apmaksāja parādu pilnā apmērā.
4.3. TIRGOTĀJA tiesības:
4.3.1. izrakstīt rēķinu par visu iepriekšējo mēnešu jeb vidējo rēķinu par pēdējiem 6 (sešiem) mēnešiem, gadījumā ja KLIENTS savlaicīgi, no
katra mēneša 27. līdz nākamā mēneša 3. datumam, nenodod mēraparāta rādījumus;
4.3.2. ja KLIENTS noteiktajā termiņā neveic maksājumus par elektroenerģiju vai sistēmas operatora pakalpojumiem un obligātā iepirkuma
komponentēm, TIRGOTĀJS ne ātrāk kā 10 (desmit) dienas pēc samaksas termiņa beigām nosūta KLIENTAM brīdinājumu par
elektroapgādes pārtraukšanu. Ja KLIENTS pēc brīdinājuma nosūtīšanas neveic maksājumus, TIRGOTĀJS ne ātrāk kā pēc 20
(divdesmit) dienām ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji pārtraukt KLIENTA elektroapgādi;
4.3.3. glabāt un apstrādāt informāciju par KLIENTU grāmatvedības uzskaites, dokumentu noformēšanas, norēķinu veikšanas vajadzībām;
4.3.4. saņemt no sistēmas operatora informāciju par uzskaites periodā izlietoto elektroenerģiju;
4.3.5. TIRGOTĀJS ir tiesīgs nodot informāciju par KLIENTA parādu un nodot parāda piedziņas tiesības trešajām personām Latvijas
Republikas tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4.3.6. TIRGOTĀJAM ir tiesības vienpusēji grozīt Līguma punkta 2.2 minētos noteikumus, informējot Klientu par grozījumiem rakstveidā
vai izmantojot jebkuru citu informācijas nesēju, kas Klientam dod iespēju uzglabāt informāciju tā, lai nodrošinātu informācijas
pieejamību un izmantošanu nemainītā veidā un kas pieļauj informācijas pavairošanu (piemēram, TIRGOTĀJA klientu elektroniskais
pašapkalpošanas portāls, TIRGOTĀJA mājas lapa, publikācija presē u.c.) un nodrošinot Klientam tiesības iepazīties ar attiecīgajiem
grozījumiem vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms to spēkā stāšanās. TIRGOTĀJAM ir tiesības samazināt grozījumu spēkā stāšanās
termiņu, ja grozījumi veikti par labu Klientam. Ja Klients nepiekrīt Līguma punkta 2.2 noteikumu grozījumiem, Klientam ir tiesības
līdz to spēkā stāšanās dienai vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot TIRGOTĀJAM un izpildot no Līguma izrietošās saistības
Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja līdz Līguma punkta 2.2 daļas noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai TIRGOTĀJS nav saņēmis no
Klienta paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma, uzskatāms, ka Klients ir piekritis veiktajiem grozījumiem, apņemas tos
ievērot un pildīt. Šajā punktā noteiktās tiesības TIRGOTĀJAM vienpusēji grozīt Līguma II daļas noteikumus ir gadījumos, kas saistīti
ar izmaiņām tiesību aktos, izmaiņām TIRGOTĀJA klientu apkalpošanas sistēmā vai klientu pašapkalpošanās portālā, kā arī saistībā ar
regulēšanas, uzraudzības un kontroles iestāžu (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,
u.c.) norādījumiem, ierosinājumiem un pieņemtajiem lēmumiem..
4.3.7. Tirgotājs ir tiesīgs vienpusēji mainīt cenas Līgumos, kuros nav fiksēts tirdzniecības periods, informējot Klientu par cenas izmaiņām
vismaz 30 dienas iepriekš kopā ar rēķinu.
4.4. KLIENTA pienākumi:
4.4.1. savlaicīgi nodot (deklarēt) elektroenerģijas mēraparāta (skaitītāja) rādījumus no katra mēneša 27. līdz nākamā mēneša 3. datumam,
ievadot tos AS “Sadale tīkls” klientu interneta portālā www.e-st.lv vai zvanot uz AS “Sadales tīkls” bezmaksas rādījumu nodošanas
tālruni 80200408;
4.4.2. nododot (deklarējot) elektroenerģijas mēraparāta (skaitītāja) rādījumus, sniegt faktiskajiem rādījumiem atbilstošu informāciju;
4.4.3. nekavējoties, bet nē vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā vai elektroniski informēt TIRGOTĀJU par savas adreses, e-pasta
adreses, tālruņa numuru u.c. Līgumā norādīto rekvizītu maiņu;
4.4.4. nekavējoties informēt sadales sistēmas operatoru par bojājumiem komercuzskaites mēraparātam vai pārvades sistēmā, kā arī par
elektroenerģijas traucējumiem un pārtraukumiem;
4.4.5. savlaicīgi un bez kavējumiem veikt maksājumus par TIRGOTĀJA sniegtajiem pakalpojumiem, patstāvīgi sedzot izdevumus par naudas
līdzekļu pārskaitīšanu TIRGOTĀJAM;
4.4.6. neiejaukties elektroenerģijas mēraparāta (skaitītāja) darbībā, patstāvīgi neveikt remontu;
4.4.7. jebkura veida KLIENTA sūdzībām/pretenzijām, paziņojumiem, pieprasījumiem, pieteikumiem un iesniegumiem, tai skaitā par Līguma
laušanu, ir jābūt rakstiski vai elektroniski noformētiem un iesniegtiem TIRGOTĀJAM.
4.5. KLIENTA tiesības:
4.5.1. pieprasīt no TIRGOTĀJA tiesību normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar elektroenerģijas pārdošanu KLIENTAM;
4.5.2. atkāpties no Līguma pirms elektroenerģijas piegādes uzsākšanas, par to paziņojot TIRGOTĀJAM līdz iepriekšējā mēneša 20.
(divdesmitajam) datumam pirms paredzētās elektroenerģijas piegādes uzsākšanas;
4.5.3. ja Līgums noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekļus, KLIENTAM ir tiesības atteikties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma
noslēgšanas dienas. Informācijai par atteikumu ir jābūt rakstiskā formā, jānosūta vēlams uz e-pastu. Atteikuma veidlapa ir pieejama
interneta vietnē www.aeonenergy.eu;
4.5.4. vēlams 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas iesniegt TIRGOTĀJAM pretenziju par rēķina pareizību;
4.5.5. vēlams 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no izlīdzinātā maksājuma saņemšanas iesniegt TIRGOTĀJAM pretenziju par aprēķina
pareizību;
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4.5.6. ja KLIENTS ir pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu elektrības piegādi atteikuma termiņa laikā, KLIENTS maksā pakalpojuma
sniedzējam samērīgu summu, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad
KLIENTS paziņoja par atteikšanos no šā līguma.
5. ATBILDĪBA UN PRETENZIJU IZSKATĪŠANA
5.1. par katru maksājuma kavējuma dienu KLIENTS maksā TIRGOTĀJAM Līguma 2.2.punktā norādītos nokavējuma procentus;
5.2. puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas
nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi
ugunsgrēks, plūdi, zibens, blokāde, militārās akcijas, varas orgānu darbība un tiesību normatīvo aktu izmaiņas, kā arī pārējie Pušu
kontrolei nepakļautie apstākļi;
5.3. pusei, kura ir nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļu ietekmē, nekavējoties ir jāziņo par to otrai pusei nekavējoties pēc nepārvaramas
varas apstākļu iestāšanās;
5.4. TIRGOTĀJS jebkurā gadījumā nav atbildīgs par KLIENTA nesaņemto peļņu Līguma pārkāpšanas gadījumos;
5.5. TIRGOTĀJS savu iespēju robežās izskata KLIENTA pretenzijas pēc iespējas ātrāk, bet sniedz atbildi ne vēlāk, kā 30 (trīsdesmit) dienu
laikā;
5.6. TIRGOTĀJS neizskata pretenzijas, kas nav noformētas atbilstoši Līguma 4.4.7. punkta prasībām;
5.7. iesniedzot pretenziju par rēķina vai izlīdzinātā maksājuma aprēķina pareizību, KLIENTS netiek atbrīvots no pienākuma veikt samaksu
noteiktajā termiņā. Gadījumā, ja pretenzija tiks uzskatīta par pamatotu, TIROGTĀJS veic pārrēķinu un ieskaita KLIENTA pārmaksāto
summu avansā vai pēc KLIENTA pieprasījuma atmaksā pārmaksāto summu. Gadījumā, ja kļūda pamanīta un labota pirms rēķina
apmaksas termiņa, KLIENTS 10 (desmit) dienu laikā apmaksā laboto rēķinu.
6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. līgums ir noslēgts Līguma 2.2.punktā norādīto termiņu un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei;
6.2. KLIENTS sāk saņemt pakalpojumu ar nākamā mēneša 1.datumu, ja Līgums ir noslēgts līdz tekošā mēneša 15. (piecpadsmitajam)
datumam;
6.3. pusēm vienojoties, Līgums var tikt izbeigts jebkurā brīdī;
6.4. puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu tiesību normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā;
6.5. KLIENTAM ir tiesības izbeigt Līgumu, par to vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot TIRGOTĀJU. Ja KLIENTS
vēlas atslēgt elektroenerģijas padevi un sistēmas pakalpojumu saņemšanu Objektā, KLIENTAM ir pienākums to papildus nepārprotami
norādīt iesniegumā;
6.6. TIRGOTĀJS vismaz sešas nedēļas iepriekš informē KLIENTU par Līguma darbības termiņa beigām, izņemot gadījumus, ja Līguma
darbības termiņš ir īsāks par sešām nedēļām.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

CITI NOTEIKUMI
parakstot Līgumu, Puses atzīst, ka ir iepazinušās ar Līguma saturu un Līguma teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt;
visi Līguma un Noteikumu grozījumi ir spēka tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un abas Puses tos ir apstiprinājušas;
visus jautājumus un strīdus, kuri var rasties starp Pusēm sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā
vienošanās nav panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesu instancēs saskaņā ar spēkā esošām tiesību normatīvo aktu prasībām;
7.4. puses apņemas neizpaust un neizplatīt Līguma noteikumus un ar Līguma izpildi saistīto informāciju trešajām personām, izņemot savu
tiesību aizsardzībai;
7.5. gadījumā, ja kāds Līguma noteikums ir pretrunā ar tiesību normatīvo aktu prasībām, tad piemēro normatīvo akta prasības, bet pārējie
noteikumi ir spēkā;
7.6. šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām. Katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8.

PUŠU PARAKSTI

TIRGOTĀJS:

KLIENTS:

SIA “Aeon Energy”
Valdes loceklis ____________________

Vārds, Uzvārds ____________________
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