
Līguma slēgšanas datums dd.mm.gg.

Līguma darbības laiks no dd.mm.gg.  

PVN/nod. maks. reģistr. Nr. / pers. kods

Juridiskā adrese: 

Līguma priekšmets: 
informācijas izvietošana, uzturēšana, apkalpošana portālā www.memorialservices.lv saskaņā ar piedāvātajām pakalpojumu paketēm 

Informācija un dizains tiks nosūtīts uz izpildītāja e-pastu: info@memorialservices.lv un saskaņots ar izpildītāju līdz 

Izpildītājs nodrošina iespēju Klientam informāciju Līguma darbības laikā mainīt un/vai papildināt pastāvīgi, piešķirot viņam ID lietotāja kodu 
(autorizācijas atslēgu) darbam ar portālu līguma ietvaros.Klients var rakstiski griezties arī pie SIA Latvijas memoriālo pakalpojumu informācijas dienesta 
administrācijas, lai mainītu Līgumā uzrādītās pakalpojumu paketes vai pieslēgtu kādu no papildus iespējām.

Izpildītājs nodrošina brīvu pieejamību portālam www.memorialservices.lv 24 stundas diennaktī ar pieejamības līmeni 99%.

Nozare:

Papildus iespējas:

 - apkalpojošo regionu blakus esošo pilsētu         - saistītās nozares        - preces katalogā        - fotogalerija        - tiešsaiste ar klientu 
                vai apkārtnes piesaiste

 Klienta pienākums ir godprātīgi apmaksāt Līguma summu norādītajā samaksas kārtībā 10 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.
Gadījumā, ja apmaksa tiek kavēta vairāk par 30 dienām, Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojumu  sniegšanu Klientam. 
Samaksas kārtība (izvēlēto atzīmēt ar ķeksīti):

                                                        1x gadā                      2x gadā                     4x gadā                  katru mēnesi

Izpildītājs ievēro Fizisko personas datu aizsardzības likuma normas un LR likumdošanā paredzētajiem normatīvajiem aktiem par informācijas 
lietošanu un konfidecialitātes ievērošanu.
Klients apņemas neievietot portālā www.memorialservices.lv nepatiesus piedāvājumus, ir atbildīgs par ievietotās informācijas saturu un apņemas 
neizmantot datu bāzi ar likumu aizliegtas vai nepieklājīgas informācijas publiskošanai. Ja Klients neievēro šajā Līgumā rakstītos noteikumus par 
nepatiesiem piedāvājumiem, veic ar likumu aizliegtas vai nepieklājīgas informācijas publiskošanu, nodod savu ID (autorizācijas atslēgu) 3 personai 
bez saskaņošanas ar Izpildītāju, kā arī kavē rēķinu apmaksu vairāk par 30 dienām, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojuma 
sniegšanu un Līgumu lauzt.

Īpašās vienošanās:

Izpildītājs:
SIA "Latvijas memoriālo pakalpojumu informācijas dienests"
VRN LV40103939689
Mālu iela 28, Rīga, LV-1058
e-pasts: info@memorialservices.lv,  t.+371 20377150

Pilnvarotā persona:_____________________________________________            Mob.tālr. _____________________________

ABONĒŠANAS LĪGUMS Nr. _______________
par informācijas izvietošanu, uzturēšanu un apkalpošanu

līdz

dd.mm.gg.

Uzņēmuma nosaukums / vārds, uzvārds

e-pasts:

Faktiskā adrese:

Banka:

Pilnvarotā persona: Mob.tālr.

Konts:

Klients:

INFO          WORK          TOP           VIP

(izvēlēto atzīmēt ar ķeksīti)

dd.mm.gg

(izvēlēto atzīmēt ar ķeksīti+skaitu, ja nepieciešams)

Līguma summa:

Summa bez PVN:

PVN 21%:

KOPĀ:

Klients, parakstot/autorizējot šo Līgumu, piekrīt tā noteikumiem un apliecina, ka sniegtā publiskojamā informācija ir patiesa.

Izpildītājs:                                                                                                           Klients:

Norēķinu rekvizīti: "Swedbank" A/S, konta Nr. LV11HABA0551040829350, kods: HABALV22, maksājuma uzdevumā norādīt Līguma numuru.
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