Versija apstiprināta 14.10.2019.

1. Vispārējie sadarbības noteikumi
1.1.Šie „Noteikumi” ir paredzēti juridiskām personām un individuālajiem uzņēmējiem
(komersantiem) un ir oficiāls un publisks SIA „Betamax” (turpmāk
tekstā
–
„Zizu.lv”) sadarbības līgums. Partneris, piekrītot šiem
„Noteikumiem” (turpmāk tekstā – „Līgums”), pieņem šādus Līguma nosacījumus:
2. Līguma priekšmets
2.1.Zizu.lv un Partneris (kopā saukti „Puses”) ir noslēguši sadarbības Līgumu, kura ietvaros
Zizu.lv mājas lapā un Zizu.lv sociālajos tīklos tiks izvietota informācija par Partnera
piedāvāto akciju par pakalpojumiem/precēm.
2.2.Zizu.lv savā mājas lapā pārdod kuponus uz attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem,
kurus Partneris piedāvā ar atlaidi. Piedāvājuma (akcijas) nosacījumi atrunāti šī Līguma
Pielikumā.
2.3.Partneris uztic Zizu.lv pieņemt no pircējiem bezskaidras naudas norēķinus par
Partnera piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.
2.4.Kuponiem ir individuāls numurs un tie ir paredzēti pārdotās preces vai
pakalpojuma saņemšanai akcijas ietvaros, saskaņā ar akcijas noteikumiem, kuri atrunāti
Līguma Pielikumā.
3. Pušu pienākumi
3.1.Savas darbības ietvaros pakalpojumu sniegšanā fiziskām personām Puses apņemas
apvienot savas pūles kopīga darba organizācijā ar nolūku nodrošināt pircējiem
kvalitatīvu un pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu un preču saņemšanu.
3.2.Puses vienojas un Līguma Pielikumā rakstiski apstiprina atlaižu apjomu, akcijas
nosacījumus, pakalpojuma vai preces saņemšanas termiņus, maksimālo pircēju skaitu
un kuponu skaitu, kurus pircējs var iegādāties pakalpojuma vai preces saņemšanai.
3.3.Zizu.lv apņemas:
3.3.1. Pēc saviem ieskatiem izvietot Partnera piedāvājuma aprakstu savā mājas lapā
(pakalpojuma vai preces vizuālo attēlu, aprakstu, atrašanās vietu,
izmantošanas laiku) noteikta laika ietvaros, uz ko norāda laika hronometrs.
3.3.2. Nodrošināt pircējiem norēķinu iespēju Internetā par pakalpojumu vai preču
saņemšanu.
3.3.3. Pamatojoties uz LR likumdošanu, pēc pircēja pieprasījuma atgriezt naudas
līdzekļus par iegādāto preci vai pakalpojumu bezskaidrā naudā uz pircēja
norādīto norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā ar nosacījumu, ka klients
nav izmantojis preci vai nav saņēmis akcijas piedāvājuma
pakalpojumu.
3.3.4. Akcijas uzsākšanas dienā nosūtīt uz Partnera norādīto e-pasta adresi
individuālo kuponu numuru sarakstu, kuri ir paredzēti pircēju identifikācijai.

3.3.5. Nodrošināt pircējiem iespēju pēc kupona uzrādīšanas saņemt preci vai
pakalpojumu, sniedzot nepieciešamo informāciju par pakalpojuma sniedzēja
vai preces pārdevēja atrašanās vietu, un pakalpojuma vai preces saņemšanas
iespējām.
3.3.6. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc kuponu pārdošanas beigām izsūtīt Partnerim
atskaiti par pārdoto kuponu (preču vai pakalpojumu) daudzumu un
saņemtajiem līdzekļiem.
3.3.7. Zizu.lv apņemas pārskaitīt Partnerim naudas līdzekļus, kas saņemti no
Partnera preču un pakalpojumu pārdošanas, uz šī Līguma Pielikumā norādīto
Partnera norēķinu kontu, ieturot no kopējā apgrozījuma Zizu.lv komisiju,
kuras apmērs noteikts Līguma Pielikumā.
3.3.8. Termiņš un kārtība, kādā naudas līdzekļi tiek pārskaitīti no Zizu.lv Partnerim,
tiek noteikta šī Līguma Pielikumā.
3.3.9. Naudas līdzekļi, ko Zizu.lv ir saņēmis no Partnera preču un pakalpojumu
pircējiem, tiek pārskaitīti uz Partnera norēķinu kontu tikai pēc tam, kad
Partneris ir apstiprinājis Zizu.lv atskaiti, atsūtot apstiprinājumu uz to Zizu.lv
e-pasta adresi, no kuras tika atsūtīta atskaite.
3.4.Partneris apņemas:
3.4.1. Iesniegt Zizu.lv akcijas aprakstu ar pievienotām fotogrāfijām, aprakstiem un
citiem reklāmas materiāliem, informāciju par uzņēmumu un citiem
pakalpojumiem.
3.4.2. Sniegt pircējiem, kuri uzrāda kuponus, šī Līguma Pielikumā norādītās preces
un pakalpojumus, neprasot papildu samaksu, vai arī realizēt tos par papildu
samaksu, ja Līguma Pielikumā ir minēta nepieciešamā piemaksa, saskaņā ar
preču un pakalpojumu realizācijas īpatnībām, kuras tiek noteiktas šī Līguma
Pielikumā.
3.4.3. Nepieciešamības gadījumā iecelt vienu no saviem darbiniekiem par atbildīgo
personu uz Līguma darbības laiku. Paziņot Zizu.lv par atbildīgo personu,
izmantojot faksu, rakstiski vai elektroniski līdz akcijas sākumam.
3.4.4. Informēt personālu par plānoto akciju un novadīt instruktāžu. Pārbaudīt
telefona funkcionalitāti un iespēju pieņemt 100 un vairāk zvanus no Partnera
preču un pakalpojumu pircējiem.
3.4.5. Nodrošināt klientiem, kuri iegādājušies akcijas piedāvājumu, augstu preču un
pakalpojumu sniegšanas kvalitāti saskaņā ar aprakstu un termiņiem, kas
norādīti šī Līguma Pielikumā.
3.4.6. Pēc akcijas beigām apstiprināt Zizu.lv sniegto Atskaiti, kurā tiek norādīts
pārdoto kuponu daudzums, kā arī naudas summa par pārdotajām precēm vai
pakalpojumiem. Gadījumā, ja Partneris nepiekrīt iesniegtajai Atskaitei,
Partneris apņemas pēc iespējas īsākā laika periodā sniegt Zizu.lv savus
komentārus un iebildumus, lai Puses nonāktu pie abpusējas vienošanās par
Atskaites apstiprināšanu.
3.4.7. Nodrošināt pakalpojumus vai preces atbilstošā kvalitātē un termiņā, kas atbilst
īstā līguma Pielikumā norādītajā aprakstā un termiņiem.
3.4.8. Akcijas darbības laikā Partnerim ir aizliegts veikt izmaiņas piedāvājuma
nosacījumos, aizvietot pakalpojumus vai preces ar citiem pakalpojumiem vai
precēm, mainīt pakalpojuma vai preču cenu, vai pakalpojuma sniegšanas
noteikumus bez Zizu.lv piekrišanas.

3.4.9. Akcijas darbības laikā Partnerim ir aizliegts pārdot preces/sniegt
pakalpojumus trešajām personām ar atlaidi, par kuru viņi ir uzzinājuši no
Zizu.lv reklāmas/mārketinga pasākumiem, taču nav iegādājušies kuponu caur
Zizu.lv portālu. Šajā sakarā Zizu.lv patur tiesības veikt kontrolzvanus
Partnerim. Šī punkta pārkāpuma gadījumā Partnerim tiek piemērots sods €
150,00 (viens simts piecdesmit) / Ls 105,42 apmērā (bez PVN) par katru
pārkāpuma gadījumu.
3.4.10. Operatīvi paziņot Zizu.lv par jebkuras informācijas izmaiņām, kas attiecas uz
akcijas piedāvājumu un kas var ietekmēt Partnera saistību izpildi, kuras
atrunātas šajā Līgumā un šī Līguma Pielikumā, tajā skaitā informāciju par
paša precēm un pakalpojumiem, kā arī par kārtību, kādā tie tiek realizēti
pircējiem, par savas atrašanās vietas izmaiņām, valdes maiņu, maksātnespējas
(bankrota) procedūras uzsākšanu, lēmuma pieņemšanu par uzņēmuma
reorganizāciju vai likvidāciju, tālruņa, elektroniskā pasta adreses maiņu utt.
Attiecīgais paziņojums jāveic ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no
norādīto izmaiņu datuma.
3.4.11. Partneris apņemas izmaksāt Zizu.lv kompensāciju par savlaicīgi neveiktiem
pakalpojumiem vai preču piegādi Zizu.lv lietotājiem, kas iegādājušies
atbilstošus kuponus.
3.4.12. Gadījumā, ja partneris nav nodrošinājis ar pakalpojumu kupona darbības
termiņa laikā saskaņā ar akcijas noteikumiem, tad viņam ir jāatgriež pircējam
pilna kupona cena, turklāt Zizu.lv ieturēs komisijas maksu par katra šāda
kupona pārdošanu.
3.4.13. Gadījumā, ja partneris nav nodrošinājis preces pieejamību attiecīgajā vietā un
termiņā, iepakojumā un saskaņā ar aprakstu, kādi norādīti līgumā, kā arī
attiecīgajā skaitā un sortimentā, kādi minēti Zizu.lv atskaitē, tad par katru
nokavēto dienu partneris apņemas Zizu.lv izmaksāt 0,5% no katras nokavētās
preču vienības vērtības, bet ne mazāk kā € 3,00 (trīs) / Ls 2,11 par vienību.
Partneris pats sedz preces atgriešanas izdevumus (no Zizu.lv noliktavas uz savu
noliktavu), kuras neatbilst līgumā norādītajam aprakstam un nosacījumiem par
iepakojumu, kā arī Zizu.lv atskaitē norādītajam skaitam un sortimentam.
4. Līguma termiņš
4.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku, stājās spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir
spēkā līdz Pušu Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
4.2. Šo Līgumu var mainīt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
4.3. Katrai no Pusēm ir tiesības izbeigt šo Līgumu, ja visas saistības attiecībā pret otru
Pusi ir izpildītas, bet otra Puse ir informēta par šī Līguma izbeigšanu 10 (desmit)
dienu laikā ar pasta vai e-pasta starpniecību.
5. Nobeiguma noteikumi
5.1.

Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras noslēgt šo Līgumu un uzņemties šajā
Līgumā norādītās saistības un pienākumus.

5.2.

Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas iegūta
šī Līguma darbības laikā, un datus, ko var izmantot konkurences nolūkos.
5.3. Šis Līgums ir ekskluzīvs no tā parakstīšanas dienas. Saskaņā ar nosacījumiem par
ekskluzivitāti, Partneris apņemas nenoslēgt līdzīgus līgumus vai līgumus par
analoģiskām akcijām ar trešajām personām. Ekskluzivitātes termiņu nosaka šī
Līguma Pielikums.
5.4. Ja Partneris pēc Līguma noslēgšanas ir pārkāpis Līguma ekskluzivitātes
nosacījumus, Partnerim ir jāizmaksā Zizu.lv soda nauda € 300,00 (trīs simti) /
Ls 210,84 apmērā.
5.5. Zizu.lv ir tiesības apturēt vai izbeigt www.zizu.lv mājas lapā izvietoto akcijas
piedāvājumu, kurš vērsts uz Partnera preču un pakalpojumu masveida realizāciju
pircējiem.
Šādas Zizu.lv rīcības iemesli var būt:
5.5.1. šī Līguma vai tā Pielikuma noteikumu pārkāpumi no Partnera puses;
5.5.2. attiecīgās akcijas zema popularitāte Zizu.lv lietotāju vidū, ko nosaka pārdoto
piedāvājumu vai preču skaits;
5.5.3. informācijas, kuru Partneris sniedzis Zizu.lv par akcijas piedāvājumu,
neatbilstība patiesībai;
5.5.4. citi iemesli, kas var izraisīt būtisku kaitējumu Zizu.lv reputācijai un/vai kā
citādi maldināt Zizu.lv lietotājus un nodarīt tiem kaitējumu.
5.6. Puses pieļauj tādas situācijas rašanās iespējamību, ka Partneris var pieprasīt no
Zizu.lv izbeigt konkrētās akcijas īstenošanu, kas ir minēta šī Līguma Pielikumā.
Šajā gadījumā Zizu.lv pēc saviem ieskatiem pārtrauc vai turpina īstenot konkrēto
akciju. Gadījumā, ja Zizu.lv pārtrauc īstenot konkrēto akciju pēc Partnera
pieprasījuma, Partnera pienākums ir kompensēt Zizu.lv izdevumus, kas radušies
šīs akcijas īstenošanas rezultātā € 220,00 (divi simti divdesmit) / Ls 154,62
apmērā.
5.7. Strīdi un domstarpības, kas var rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, tiek
risināti pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīda risināšana nav iespējama, tā
izskatīšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
5.8. Jebkuras šī Līguma izmaiņas vai papildinājumi stājās spēkā, ja tie ir sastādīti
rakstiski un tos parakstījušas abas Puses.

