PĀRDOŠANAS STANDARTA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
Tālāk norādītie Noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) ir spēkā no 2021. gada 1. maijs un
attiecas uz visu preču, licenču, programmatūras licenču un pakalpojumu piedāvājumu
(“Piedāvājumi”) pārdošanu, ko veic Resideo Technologies, Inc. uzņēmumu grupas dalībnieks
un ko iegādājas Pircējs (“Resideo”).
1. MĒROGS Šiem noteikumiem ir priekšroka un tie aizstāj jebkurus noteikumus un
nosacījumus, kas norādīti pircēja pirkšanas pasūtījumā, specifikācijās vai jebkādā citā pircēja
izsniegtā dokumentā. Resideo iebilst pret jebkādiem papildu, atšķirīgiem vai pretrunīgiem
noteikumiem vai nosacījumiem jebkādā Pircēja izsniegtā dokumentā, un šādi noteikumi vai
nosacījumi nebūs spēkā attiecībā uz jebkuru pārdošanas darījumu, kas veikts saskaņā ar šiem
Noteikumiem. Resideo nebūs saistoši nekāda veida apgalvojumi, garantijas, darījuma procesi
vai tirdzniecības lietojums, kas nav tiešā veidā norādīts tālāk.
2. MAKSĀJUMA NOTEIKUMI Visi maksājumi ir jāveic laicīgi un tiek apmaksāti attiecīgi, kā
norādīts saistībā ar pasūtījumu izsniegtajā rēķinā par Piedāvājumiem, uz ko attiecas šie
Noteikumi (“Pasūtījums”) un, ja nav norādīts termiņš, 30 dienu laikā pēc rēķina datuma. Visi
maksājumi jāveic rēķinā norādītajā valūtā un jānosūta uz rēķinā norādīto adresi. Visi sūtījumi,
piegādes un veiktie darbi, uz ko attiecas šie Noteikumi, vienmēr ir jāapstiprina uzņēmumam
Resideo, un Resideo jebkurā laikā var atteikties veikt sūtījumus vai piegādes vai veikt jebkādu
darbu, izņemot gadījumus, kad ir saņemts maksājums par visām norādītajām summām,
tostarp novēlotām izmaksām, vai arī saistībā ar noteikumiem un nosacījumiem vai drošības
pasākumiem, kas ir saistoši Resideo. Resideo jebkurā laikā var veikt izmaiņas maksāšanas
nosacījumos, kas noteikti turpmāk šajos Noteikumos. Papildus Resideo pēc savām iespējām
var: (a) atsaukt Piedāvājumus, par kuriem nav veikts maksājums; (b) piemērot maksu par
novēlotiem maksājumiem apjomā no 2% mēnesī vai likumā maksimāli atļautajā apjomā par
katru pilnu vai pusi mēneša; (c) piedzīt visas radušās izmaksas par maksājuma piedziņu,
tostarp, bet ne tikai jurista atalgojumu; (d) apvienot jebkuras no iepriekšminētajām tiesībām
un līdzekļiem, ciktāl to pieļauj likums. Šie līdzekļi ir pieejami papildus tiem, ko nodrošina likums
vai tiesa. Pircējs nevar ieskaitīt vai atgūt rēķinos norādītās summas vai daļu no tām attiecībā
pret summām, ko Resideo var būt tam parādā. Šis punkts būs spēkā arī pēc Pasūtījuma
derīguma beigām vai anulēšanas. Atbilstoši likumam visas pretenzijas attiecībā uz rēķiniem
tiek uzskatītas par spēkā neesošām 15 dienas pēc rēķina izrakstīšanas datuma. Resideo patur
tiesības izlabot nepareizus rēķinus.
3. CENAS; MINIMĀLAIS PIRKŠANAS PASŪTĪJUMS; PASŪTĪJUMA IZMAIŅAS UN
ATCELŠANA Ja vien rakstiski nav norādīts citādi, to Piedāvājumu cenām, uz kuriem attiecas
šie Noteikumi, jābūt Resideo standarta cenām piegādes brīdī. Resideo var mainīt visu preču
cenas pēc saviem ieskatiem, informējot Pircēju trīsdesmit (30) dienas iepriekš ar rakstisku
paziņojumu. Ja vien ar Resideo nav panākta cita veida rakstiska vienošanās, Pasūtījumiem,
kas nepārsniedz $500 (vai ekvivalentu summu rēķina valūtā) piemēro $50 (vai ekvivalenta
summa rēķina valūtā) apkalpošanas maksa. Ja vien nav konkrēti norādīts, cenas neietver
projektēšanu, uzstādīšanu, ieslēgšanu, nodošanu ekspluatācijā vai apkopi. Ja Pasūtījumā, uz
ko attiecas šie Noteikumi, norādītais daudzums tiek samazināts, jāveic cenas izmaiņas, lai tā
atbilstu Resideo standarta cenai par faktisko piegādāto daudzumu. Šādas cenas korekcijas
attieksies uz visiem piegādātajiem Piedāvājumiem, arī tad, ja rēķins šāda cenas samazinājuma
brīdī jau ir izrakstīts. Ja starp pusēm nav vienošanās par pasūtījuma izmaiņām un atcelšanu,
Pircējs nevar anulēt vai mainīt pasūtījumus Jebkādas cenas par noteiktu laika periodu var tikt
pārskatītas, ja Resideo iegādes, transportēšanas vai ražošanas izmaksas pieaug par vairāk
nekā 5%. Cenās nav ietvertas preču otrreizējās pārstrādes izmaksas saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija direktīvu 2012/19/ES par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma utilizāciju (WEEE).
4. NODOKĻI Nodokļi, vides nodevas un izmaksas saistībā ar Pasūtījumu ir Pircēja atbildība,
un Resideo var nosūtīt Pircējam atsevišķu rēķinu par šīm izmaksām, ja nav pieejams
apliecinājums par atbrīvojumu no šiem maksājumiem.
5. PIEGĀDE UN NOZAUDĒŠANAS RISKS Visas piegādes, uz ko attiecas šie Noteikumi, ir CPT
(Incoterms 2010) līdz pircēja norādītā adrese, ja vien Resideo rakstiski nav norādījis citādi.
Visu atbildību par Piedāvājumiem un nozaudēšanas vai sabojāšanas risku pēc piegādes
uzņemas Pircējs. Resideo var veikt piegādes jebkādā secībā ar vienu vai vairākiem
sūtījumiem. Ja sūtījumus aizkavē Pircējs, Piedāvājumu aizturēšanas izmaksas un riskus sedz
Pircējs, un Pircējs ir atbildīgs par jebkādu kavēšanos vai palielinātām izmaksām, kas radušās
Resideo Pircēja rīcības vai nolaidības rezultātā (vai ar to saistītas). Visi piegādes datumi ir
aptuveni, ja vien ar Resideo nav noslēgta cita rakstiska vienošanās. Papildus Resideo
neuzņemas atbildību par novēlotām piegādēm, kas radušās piegādātāja vainas dēļ vai tāpēc,
ka Pircējs nav laicīgi sniedzis nepieciešamo informāciju. Pircējam ir jāpārbauda visas preces
uzreiz pēc piegādes un rakstiski jāziņo Resideo par redzamajiem defektiem, transportēšanas
laikā radītiem bojājumiem, nepareizām precēm un iztrūkumu, noteikti ne vēlāk kā trīs (3)
dienu laikā pēc piegādes, pretējā gadījumā preces tiks uzskatītas par piegādātām un
pieņemtām. Par slēptiem defektiem ir jāziņo bez kavēšanās ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc to
noteikšanas. Resideo patur tiesības piemērot papildu maksu par īpašu piegādes maršrutu,
iepakojumu, marķēšanu, piegādes veidu vai apdrošināšanu, ko pieprasa Pircējs.
6. SPECIFIKĀCIJAS UN IZMAIŅAS Jebkurā laikā un ar jebkādu iemeslu Resideo bez Pircēja
informēšanas drīkst veikt izmaiņas to Piedāvājumu konstrukcijā, materiālos, specifikācijās vai

veiktspējā, uz kuriem attiecas šie Noteikumi, ja šīs izmaiņas neizmaina Piedāvājumu
piemērotību lietošanai, ārējo veidolu un funkciju.
7. NEPĀRVARAMA VARA Resideo neuzņemas atbildību par nespēju piegādāt Piedāvājumus
vai to piegādes aizkavēšanos, ja to izraisījuši apstākļi, ko Resideo nespēj ietekmēt. Šādas
aizkavēšanās gadījumā piegādes datums vai lietošanas uzsākšanas datums tiek pagarināts
par laika periodu, kas ir līdzvērtīgs šīs aizkavēšanās rezultātā zaudētajam laikam. Ja Resideo
ražošanas apjomi samazinās kāda no iepriekšminēto iemeslu dēļ, Resideo var pārvietot
ražošanu uz pircēju atrašanās vietām. Šāda pārvietošana jāveic komerciāli godīgā un
saprātīgā veidā. Ja nepārvaramas varas radītā situācija turpinās ilgāk par 90 dienām, jebkura
puse var anulēt Pircēja Pasūtījumu, sniedzot rakstisku paziņojumu otrai pusei, un Pircējs
samaksās Resideo par sniegtajiem Piedāvājumiem un izpildīto darbu pirms Pasūtījuma
anulēšanas, kā arī visas Resideo saprātīgos izdevumus, kas radušies šādas anulēšanas
rezultātā.
8. PĀRKĀPUMS Jebkas no tālāk minētā tiek uzskatīts par Pircēja saistību pārkāpumu: (a)
noteiktajā termiņā neizdarīts maksājums par jebkuru no Piedāvājumiem; (b) atbilstīgu
piegādāto Piedāvājumu neapstiprināšana; (c) bankrota pieteikuma iesniegšana no Pircēja
puses, maksātnespējas vai bankrota pieteikuma iesniegšana (tostarp reorganizācijas) no
Pircēja puses, Pircēja administratora vai tiesas izpildītāja nozīmēšana vai prasījuma nodošana
Pircēja kreditoriem; (d) jebkāds cits šo Noteikumu pārkāpums, ko veic Pircējs. Šāda
pārkāpuma gadījumā Resideo var nosūtīt rakstisku paziņojumu Pircējam par Pasūtījuma(-u)
vai to daļas anulēšanu, neuzņemoties par to nekādu atbildību. Pircējs sedz visas izmaksas,
tostarp juristu atalgojumu, kas radušās Resideo saistībā ar maksājumu piedziņu vai citu
tiesību īstenošanu saistībā ar šiem Noteikumiem.
9. GARANTIJA Līdz likumā pieļaujamajam apjomam turpmāk minētie punkti aizstāj visas
pārējās garantijas un nosacījumus, tiešas vai netiešas, tostarp garantijas par pietiekamu
kvalitāti un piemērotību konkrētam lietojumam. (a) Resideo garantē, ka tā ražotie
Piedāvājumi ir izgatavoti bez bojātiem materiāliem un darba brāķa un atbilst piemērojamām
specifikācijām un/vai rasējumiem. Ja vien nav noslēgta cita veida rakstiska vienošanās ar
Resideo, sākot no Piedāvājumu izgatavošanas datuma, Resideo garantija ir spēkā 24
mēnešus ilgu laika periodu. (b) Ja vien nav noslēgta cita veida rakstiska vienošanās, Resideo
izsniegs kredītzīmi saistībā ar Piedāvājumiem, kas atdoti atpakaļ Resideo saskaņā ar 25. sadaļu
(piegāde ir apmaksāta iepriekš), kurus Resideo ir atzinis par bojātiem. (c) Piedāvājumi, kas
pakļauti dabiskam nolietojumam, netiek uzskatīti par bojātiem. Netiek piemērotas nekādas
garantijas, ja pēc Resideo ieskatiem defektu vai bojājumu izraisīja uzstādīšana, apvienošana ar
citām daļām un/vai produktiem, ko nav ražojis Resideo, vai to modificēšana vai remonts, ja
Pircējs neizmanto jaunāko Resideo nodrošinātās programmatūras versiju vai nelieto
ieteicamos atjauninājumus vai ielāpus jebkurai programmatūrai vai ierīcei Piedāvājumu tīkla
vidē, vai arī, ja to izraisīja Pircēja rīcība, nolaidība, nepareiza lietošana vai paviršība. (d)
Eksperimentāli Piedāvājumi (var būt apzīmēti ar burtu "X" vai "E" daļas identifikācijas numura
sākumā) vai ierobežotas izlaides vai Beta programmatūra ir prototipi un pirmsizlaides versijas,
kurām vēl nav izpildīti visi testēšanas posmi; šīs preces tiek pārdotas "TĀDAS, KĀDAS IR" BEZ
GARANTIJAS. (e) Pircējs ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka Piedāvājumi ir piemēroti
paredzētajam lietojumam. (f) Ja Resideo sniedz Pircējam jebkādus pakalpojumus, tostarp,
bet ne tikai apmācību vai palīdzību saistībā ar Piedāvājumu konfigurēšanu un uzstādīšanu,
Resideo sniedz šos pakalpojumus saskaņā ar pieņemto nozares praksi un cenām, kas
norādītas Resideo cenu sarakstā un var tikt mainītas laiku pa laikam. Resideo neuzņemas
nekādu atbildību pret Pircēju attiecībā uz šādu pakalpojumu nodrošināšanu, ja tie tiek
piegādāti bez maksas. (g) Resideo neapgalvo un negarantē, ka Piedāvājumi netiks atslēgti vai
apieti vai ka Piedāvājumi novērsīs personisko kaitējumu vai īpašuma zaudējumus, zādzības,
laupīšanas, ugunsgrēku vai līdzīgus gadījumus, vai arī to, ka Piedāvājumi visos gadījumos
sniegs adekvātu brīdinājumu vai aizsardzību. Pircējs apzinās, ka pareizi uzstādīta un uzturēta
signalizācija var tikai samazināt zādzības, laupīšanas, ugunsgrēka vai citu atgadījumu risku, bet
tā nesniedz nekādu garantiju, ka šādi atgadījumi nenotiks vai ka to rezultātā netiks gūts
personiskais kaitējums vai īpašuma zaudējumi. (h) Programmatūra, ja tā ir norādīta pirkšanas
pasūtījumā un/vai piedāvājumā un/vai izmantota kopā ar precēm, kurām Resideo piešķīris
garantiju, tiks piegādāta datu nesējā, kam normālas lietošanas apstākļos nepiemīt materiālu
vai ražošanas defekti kamēr ir spēkā aparatūras un/vai sistēmas garantija. Šī perioda laikā
Resideo bez maksas nomainīs jebkādu šādu datu nesēju, ja tam tiks konstatēti defekti.
Attiecībā uz programatūras vai datu kvalitāti vai veiktspēju, tie tiek piegādāti “tādi, kādi ir”, bez
garantijas. (i) Šīs garantijas ir paredzētas tikai Pircējam, un tās nevar piešķirt vai nodot tālāk.
Resideo atbildību saistībā ar šajā 9. sadaļā aprakstīto nosaka šī Pasūtījuma 11. sadaļā
"Atbildības ierobežojumi" minētie punkti.
10. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS UN KOMPENSĀCIJA
Resideo piegādā produktu, uz kura ir preču zīmes un/vai tirdzniecības nosaukumi. Bez
iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Resideo vai preču zīmes īpašnieka, ja Resideo to izmanto
saskaņā ar licenci, netiek piešķirta nekāda veida licence šādu preču zīmju un/vai tirdzniecības
nosaukumu izmantošanai. Pircēja nedrīkst nekādā veidā izmantot Resideo nosaukumus,
tirdzniecības nosaukumus vai preču zīmes, tostarp nosaukum “Resideo”. Pircēja
nekavējoties jāpārtrauc izmantot jebkurš Resideo nosaukums, tirdzniecības nosaukums vai
preču zīme pēc Resideo pieprasījuma. Resideo patur īpašumtiesības uz visiem

instrumentiem, konstrukcijām, rasējumiem un specifikācijām saistībā ar Piedāvājumiem un
jebkādu šo Piedāvājumu pielāgojumiem, un Resideo nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz
šādu Piedāvājumu tirdzniecību vai pielāgojumu veikšanu. Resideo nodrošinās aizsardzību
jebkādā tiesvedībā pret Pircēju saistībā ar jebkādu konstatētu spēkā esoša Latvijas patenta
vai autortiesību pārkāpumu vai aizdomu pamata par šādu pārkāpumu, kura pamatā ir
Resideo piegādātie Piedāvājumi, un izmaksās kompensāciju pēc Pircējam nelabvēlīga
sprieduma pasludināšanas, ja Pircējs laicīgi rakstiski informē Resideo par trešās puses prasību
un piekrīt nodot visas pilnvaras, informāciju un palīdzību aizstāvības nodrošināšanai un
prasības atspēkošanai. Resideo neuzņemas atbildību par jebkādu vienošanos, kas veikta bez
uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Resideo neuzņemas nekādas saistības vai
atbildību attiecībā uz: (a) Piedāvājumiem, kas atbilst Pircēja konstruktīvajiem risinājumiem,
rasējumiem vai ražošanas specifikācijām; (b) Piedāvājumiem, kas tiek izmantoti citiem
mērķiem, nevis sākotnēji paredzētajiem; (c) prasībām par noteikumu pārkāpumiem, kas
izriet no Resideo ražoto Piedāvājumu apvienošanas ar cita ražotāja izstrādājumiem; (d) citas
Resideo programmatūras produkta versijas izmantošanu, izņemot jaunāko; vai (e) jebkādu
izmaiņu veikšanu Piedāvājumos, ko nav veicis Resideo. Tā kā Resideo ir ekskluzīvas tiesības
uz saistībā ar pārkāpumiem iesniegto prasību risināšanu šo Noteikumu ietvaros, nekādā
gadījumā Resideo neuzņemas atbildību par Pircēja juristu pakalpojumu izmaksām. Pircējs
piekrīt sniegt kompensācijas un aizstāvēt Resideo tādā pašā apmērā, kā to nosaka Resideo
saistības pret Pircēju, kas norādītas 10. sadaļā, attiecībā uz jebkuru tiesvedību pret Resideo,
kuras pamatā ir prasība par noteikumu pārkāpumu, kas izriet no iepriekšējās rindkopas (a),
(b), (c), (d) vai (e) punkta. Ja tiek iesniegta prasība vai Resideo uzskata, ka prasība tiks
iesniegta, Resideo pēc saviem ieskatiem un par savām izmaksām var (i) iestāties par Pircēja
tiesībām turpināt izmantot Piedāvājumus; (ii) aizstāt vai veikt izmaiņas Piedāvājumos, lai tie
nepārkāptu noteikumus; vai (iii) pieņemt Piedāvājumu atdošanu atpakaļ vai anulēt Pircēja
licenci izmantot attiecīgos Piedāvājumus un piešķirt Pircējam kredītu pirkuma summas
apmērā vai licences maksu par šādiem Piedāvājumiem, atņemot saprātīgas izmaksas par
lietojumu, bojājumiem un novecošanu. Resideo ir tiesības arī pārtraukt piegādāt vai piedāvāt
šādus Piedāvājumus, kas pārkāpj noteikumus, tādējādi nepārkāpjot šī Līguma nosacījumus.
Resideo atbildību saistībā ar šajā 10. sadaļā aprakstīto nosaka šī Pasūtījuma 11. sadaļā
"Atbildības ierobežojumi" minētie punkti. Šajā 10. sadaļā norādīta pušu iespējamā rīcība,
kopējā atbildība un to tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz pārkāpumu gadījumiem.
Visas pārējās tiešās, netiešās vai likumā noteiktās garantijas attiecībā uz jebkādu intelektuālā
īpašuma tiesību pārkāpumiem ar šo tiek noraidītas.
11. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS 9. sadaļā (Garantija) un 10. sadaļā (Intelektuālā īpašuma
īpašumtiesības un kompensācija) norādītas Resideo individuālās saistības un Pircēja
individuālie tiesiskās aizsardzības līdzekļi saistībā ar defektiem jebkurā no Piedāvājumiem, kas
pārdoti vai licencēti šī Līguma ietvaros. (a) Nekādā gadījumā Resideo neuzņemas atbildību par
(i) jebkādiem netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem; (ii) jebkādiem zaudējumiem
no uzņēmuma darbības pārtraukuma; (iii) peļņas zaudējumu; (iv) ieņēmumu zaudējumu; (v)
jebkāda īpašuma vai kapitāla daļas lietošanas iespēju zaudējumu; (vi) plānotā ietaupījuma
zaudējumu vai (vii) datu zudumu. (b) Resideo neuzņemas atbildību par jebkādiem
zaudējumiem vai bojājumiem, ja šī atbildība izriet no uzņēmuma informētības (faktiskas vai
teorētiskas) par šādu zaudējumu vai bojājumu iespējamību. (c) Resideo atbildība attiecībā uz
jebkuru pirkšanas pasūtījumu jebkāda kiberapdraudējuma gadījumā (tostarp personas datu
pārkāpuma gadījumā) vai citā situācijā saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem
nekādā gadījumā nevar pārsniegt konkrēto preču līguma vērtību, kas ir prasības pamatā, un
Pircējs nevar saņemt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar privātuma un
spēkā esošo datu aizsardzības likumu pārkāpumu. (d) Resideo neuzņemas nekādu atbildību
par preču defektiem vai darbības atteici, ko izraisījusi Pircēja nespēja izmantot jaunāko
Resideo programmatūras versiju vai lietot nepieciešamos vai ieteicamos atjauninājumus vai
ielāpus jebkurai citai programmatūrai vai ierīcei preču tīkla vidē. (e) Šie izņēmumi un
ierobežojumi ir spēkā neatkarīgi no tā, kas izraisījis zaudējumus vai bojājumus, un neatkarīgi
no citiem pieņēmumiem par atbildību, kuru pamatā var būt līgumi, civiltiesību pārkāpums,
kompensācija vai citi apsvērumi. (f) Nevienai no pusēm netiek izslēgta un ierobežota atbildība
par: (i) nāvi vai traumām, ko izraisījusi rupja nolaidība; (ii) krāpšanu; (iii) vai jebkādu citu
situāciju, attiecībā uz kuru likums neļauj ierobežot atbildību. (g) Izņemot līdz likumā stingri
noteiktajam apjomam, Pircējs atzīst, ka Resideo nav nekādu saistību nodrošināt kiberdrošību
vai datu aizsardzību saistībā ar preču, programmatūras vai tīkla vides darbību. Resideo var
izvēlēties nodrošināt interneta pakalpojumus kopā ar precēm un var mainīt vai atcelt šo
pakalpojumu sniegšanu jebkurā laikā. Izņemot līdz likumā stingri noteiktajam apjomam,
Resideo nav nekādu saistību nodrošināt kiberdrošību vai datu aizsardzību saistībā ar šādiem
interneta pakalpojumiem.
12. KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA UN DATU LIETOJUMA TIESĪBAS
Konfidenciāla informācija ir jebkura puses publiski nepieejama informācija, piemēram,
patentētas tehnoloģijas, tirdzniecības noslēpumi, zināšanas, darbības metodes, mārketinga
dati un tirdzniecības programmas, tirgus pētījumi un tendences, finanšu informācija, cenu
politika, piegādātāju un klientu saraksti, partneri, pārskati par tirdzniecību un cita informācija
saistībā ar uzņēmējdarbību, produktiem, pirkumiem vai pārdošanu, kas attiecas uz pusi vai
kādu no tās piegādātājiem vai klientiem. Pircēji apzinās un piekrīt, ka Pārdevējs var izmantot

Pircēja Konfidenciālo informāciju, lai realizētu savas saistības saskaņā ar šiem noteikumiem
un nosacījumiem, kad tie attiecas uz pašreizējām vai potenciālām biznesa attiecībām, un var
izpaust šādu informāciju personām, kurām šī informācija ir nepieciešama, lai izpildītu savas
saistības, ja vien šīs personas ir sniegušas rakstisku piekrišanu konfidencialitātes
ierobežojumiem, kas nav mazāki par šajā Līgumā norādītajiem ierobežojumiem. Resideo
patur tiesības izmantot jebkādus un visus datus un informāciju, kas tiek savākta, ģenerēta,
apstrādāta vai pārraidīta ar produktu starpniecību, un visus ar produktiem saistītos datus un
informāciju, ko nodrošina vai pārraida Resideo saistībā ar produktu lietošanu vai veiktspēju
anonimizētā veidā jebkādiem uzņēmējdarbības mērķiem, tostarp produktu,
programmatūras vai pakalpojuma izstrādei, mārketinga vai pārdošanas atbalsta nolūkā vai
citas analīzes veikšanai. Līdz apjomam, kurā Resideo nepieder, nav licencētas vai nav
piešķirtas pietiekamas lietošanas tiesības uz šādu ar produktu saistītu informāciju vai datiem,
Pircējs piešķir Resideo un tās saistītajiem uzņēmumiem (vai to nodrošinās Resideo un tās
saistītajiem uzņēmumiem) pastāvīgas tiesības izmantot un izgatavot atvasinātus darbus no
šādas informācijas un datiem jebkādiem likumīgiem mērķiem.
13. PROGRAMMATŪRA Uz programmatūru, ja tā ir norādīta Pasūtījumā vai instalēta
Pasūtījumā norādītajās precēs, attiecas tālāk norādītie noteikumi, ja vien starp pusēm nav
noslēgts atsevišķs programmatūras licences līgums vai tas nav iekļauts kopā ar šo
programmatūru. Šī programmatūra ir licencēta un netiek pārdota. Saskaņā ar Pircēja
atbilstību šiem Noteikumiem Resideo piešķir individuālu, ierobežotu, neekskluzīvu licenci
izmantot programmatūras kodu tikai Pircēja iekšējiem nolūkiem. Licence ir ierobežota tiem
Piedāvājumiem un/vai atrašanās vietu(-ām), kas norādīti Pircēja Pasūtījumā. Resideo patur
visas īpašumtiesības uz visu piegādāto programmatūru, kas satur konfidenciālu un ar patentu
aizsargātu informāciju un kuras īpašumtiesības bez ierobežojuma ietver visas tiesības uz
patentiem, autortiesībām, preču zīmēm un tirdzniecības noslēpumiem. Pircējs nedrīkst
pārdot, nodot, piešķirt licenci, apvērsti kompilēt, sadalīt vai tālāk izplatīt programmatūru, kā
arī Pircējs nedrīkst kopēt, izpaust, izplatīt vai demonstrēt šādu programmatūru vai kā citādi to
padarīt pieejamu citiem (izņemot, ja Resideo sniedz rakstisku atļauju) vai atļaut nepilnvarotu
programmatūras izmantošanu. Ja programmatūra tiek piegādāta kopā ar norādīto preci,
Pircējs drīkst nodot programmatūras licenci trešajai pusei tikai saistībā ar šīs Pircēja preces
pārdošanu, kurā programmatūra ir instalēta. Resideo var anulēt šo licenci, ja Pircējs pārkāpj
šos Noteikumus. Pircējam var būt jāparaksta Resideo licences līgums vai pielikums pirms
Piedāvājuma piegādes.
14. KOMPENSĀCIJAS MEHĀNISMS Pircējam ir jākompensē un jāaizsargā Resideo, tā
amatpersonas, direktori, darbinieki un pārstāvji pret visām prasībām, tiesas prāvām,
izmaksām, bojājumiem un zaudējumiem (tostarp juristu izmaksas), ko izraisījis (i) Pircēja
izdarīts vai potenciāls šo Noteikumu pārkāpums, (ii) Pircēja nolaidība, īstenojot savus
pienākumus, (iii) Piedāvājumu ekspluatācija un (iv) uzstādīšana vai izmaiņu veikšana veidā,
kam Resideo nav sniedzis rakstisku piekrišanu.
15. KONTROLIERĪČU APVIENOŠANA Daži Resideo sensori un kontrolierīces ir izstrādātas, lai
būtu izmantojamas kopā. Tādējādi dažos gadījumos var būt nepareizi un/vai bīstami apvienot
dažādu ražotāju kontrolierīces un/vai sensorus vienā instalācijā. Ja Resideo kontrolierīces tiek
izmantotas kopā ar citu ražotāju produktiem veidā, ko Resideo neiesaka, Resideo nesniedz
nekādas garantijas par sekmīgu darbību un neuzņemas atbildību par šādu instalāciju apkopi.
16. PIEMĒROJAMAIS LIKUMS Uz šiem noteikumiem attiecas tās valsts likumvide, kurā
Resideo ir reģistrēts, neatkarīgi no likumu savstarpējām pretrunām, un pušu prasības ir
pakļautas šīs valsts tiesas jurisdikcijai. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par
starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (Vīne, 1980. gada 11. aprīlis)
piemērošana ir nepārprotami izslēgta.
17. TIESĪBU NODOŠANA Pircējs nedrīkst nodot savas tiesības vai pienākumus bez
iepriekšējas rakstiskas Resideo piekrišanas, un jebkāds šāds piešķīrums bez piekrišanas ir
jāuzskata par spēkā neesošu pēc Resideo ieskatiem. Neatkarīgi no iepriekšminētā visas
Pircēja tiesības un pienākumi ir saistoši visiem Pircēja tiesību pēctečiem.
18. ATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM Resideo nespēja kādā noteiktā laika periodā īstenot šos
noteikumus nevar tikt uzskatīt par atteikšanos no šiem noteikumiem vai Resideo tiesībām šos
noteikumus īstenot vēlāk.
19. GROZĪJUMI Šos Noteikumus un visus Pasūtījumus, uz kuriem tie attiecas, nedrīkst aizstāt
vai grozīt, izņemot, ja ir rakstiska vienošanās ar Resideo.
20. LIKUMA IEVĒROŠANA Pircējs uzņemas atbildību par visu importēšanas un eksportēšanas
likumu un regulējumu ievērošanu. Pircējs patstāvīgi iegādājas visas importēšanas,
eksportēšanas un reeksportēšanas atļaujas un licences, kas nepieciešamas preču,
pārvedumu, pakalpojumu un tehnisko datu piegādei, un saglabā visu dokumentāciju, kas
apstiprina atbilstību šiem likumiem un regulējumiem. Pircējs uzņemas atbildību par jebkādu
kravu pārvadātāja neatbilstību visām spēkā esošajām eksporta prasībām. Puses ievēros visus
piemērojamos valsts iestāžu izdotos likumus, regulējumus un nolēmumus jebkurā valstī ar
atbilstīgu jurisdikciju, tostarp, bez ierobežojumiem, arī ASV vai citu valstu likumus, kas regulē
preču importu vai eksportu. Resideo nodrošinātās preces un pakalpojumi tiek ražoti un
piegādāti saskaņā ar visiem piemērojamiem likumiem un regulējumiem, kas ir spēkā Resideo
reģistrācijas valstī. Pircējs apliecina, ka visas preces ir pareizi uzstādītas un tiek izmantotas
saskaņā ar vietējiem likumiem un regulējumiem, kas ir spēkā Resideo reģistrācijas valstī.

Pusēm ir jāievēro to attiecīgās saistības, ko nosaka piemērojamie datu aizsardzības likumi.
Izņemot, ja rakstiski ir noslēgta cita vienošanās, neviena no pusēm neapstrādās personas
datus otras puses uzdevumā. Pircējam un Resideo jāievēro savas saistības saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija direktīvu 2012/19/ES par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma utilizāciju (WEEE), kas iekļauta vietējā jurisdikcijā un attiecas uz
precēm, papildus elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācijas finansēšanai un
organizēšanai.
21. PUŠU ATTIECĪBAS Puses atzīst, ka ir neatkarīgi līgumslēdzēji, un šis Pasūtījums neietver
nekādas citas attiecības, tostarp partnerību, kopuzņēmumu, nodarbinātību, filiāles
veidošanu, vadītāja/padotā vai vadītāja/pārstāvja attiecības.
22. NODALĀMĪBA Ja kāds no šo Noteikumu punktiem izrādās nelikumīgs, nederīgs vai nav
spēkā, šis punkts tiks uzskatīts par spēkā neesošu, bet pārējie punkti joprojām būs spēkā un
saistoši Resideo un Pircējam.
23. ILGTSPĒJA Visi punkti šajos Noteikumos, kas pēc savas būtības nezaudē spēku arī pēc šī
Pasūtījuma termiņa, būs spēkā arī pēc šī Pasūtījuma anulēšanas.
24. PAZIŅOJUMI Visi paziņojumi, kas jāsniedz pusēm saistībā ar šo Pasūtījumu un/vai šiem
Noteikumiem, ir rakstiski jānosūta puses pilnvarotajam pārstāvim uz Pircēja pirkšanas
pasūtījumā norādīto adresi. Paziņojumi šo Noteikumu ietvaros tiks uzskatīti par piegādātiem,
kad: (a) tiek nodoti no rokas rokā; (ii) tiek piegādāti vienas darba dienas laikā pēc nosūtīšanas
ar komerciālu eksprespiegādes kurjeru; vai (iii) tiek piegādāti divu kalendāro dienu laikā pēc
nosūtīšanas ar sertificētu pasta pakalpojumu sniedzēju, pieprasot saņemšanas
apstiprinājumu un veicot priekšapmaksu.
25. ATDOŠANA ATPAKAĻ Piedāvājumus nedrīkst atdot atpakaļ Resideo bez Resideo
iepriekšējas rakstiska apstiprinājuma un pilnvarojuma numura. Lai saņemtu šādu
pilnvarojuma numuru un apstiprinājumu, Pircējam ir jāsniedz rakstisks pieprasījums Resideo
vietējam klientu apkalpošanas pārstāvim.
26.VALODA Gadījumā, ja rodas pretrunas starp šiem Noteikumiem un jebkādiem
tulkojumiem, kas nodrošināti ērtības labad, šo Noteikumu latviešu valodas versijai ir dodama
priekšroka.
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