
  
AS Unifiedpost  
Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija 
PVN reģ. Nr. LV40003380477 
AS SEB banka, konts LV25UNLA0055000615987 
e-pasts: atbalsts@rekini.lv, tālr. +371 67 066 515 

 

KLIENTA / LĪGUMA NR 
Customer / Agreement Nmb 

 
E-MOBI KARTES LĪGUMS FIZISKĀM PERSONĀM 

E-MOBI CARD AGREEMENT FOR PRIVAT PERSONS 
 

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU / CUSTOMER INFORMATION  
 

Vārds, uzvārds: 
Name, surname: 

 

Personas kods: 
Personal ID code: 

 

Deklarētā adrese: 
Official address: 

 

Dzīvesvietas adrese: 
Postal address: 

 

Mobilais tālrunis: 
Mobile phone: 

 

E-pasta adrese: 
E-mail: 

 

 

RĒĶINU PAR PAKALPOJUMIEM VĒLOS SAŅEMT / INVOICE FOR THE SERVICES NEEDS TO BE SENT 
 

Uz e-pastu (bez maksas) 
By e-mail (free of charge) 

Pa pastu (par papildus samaksu) 
By mail (for extra charge) 

 

Parakstīt līgumu un saņemt kartes vēlos / I’d like to sign agreement and receive Card 
 

Unifiedpost: Dēļu ielā 4, ieeja 4C, Rīgā (bez piegādes maksas) 
In Unifiedpost’s office: Delu str.4, entr.4C, Riga (no charge for delivery) 

Ar kurjeru (par papildus samaksu*) 
By courier (for extra charge*) 
*Cenas norādītas / Pricing available  emobi.lv 

  
 
Parakstot šo līgumu KLIENTS apliecina, ka ir iepazinies ar KARTES līguma noteikumiem, piekrīt tiem un 
apņemas tos ievērot / By signing this Agreement, the CUSTOMER confirms that he has read the terms of the 
CARD Agreement, agrees with them and undertakes to comply with them. 
 

Klienta paraksts, datums: 
Customer’s signature, date: 
 

 
__________________________________________________ 

Unifiedpost paraksts, datums: 
Unifiedpost signature, date: 

 

 
__________________________________________________ 

Piezīmes: 
Remarks: 
 
 
INFORMĀCIJA PAR KARTI / CARD INFORMATION  

AIZPILDA UNIFIEDPOST / FILLED BY UNIFIEDPOST 
 

Kartes Nr 
Card Nmb  

 

 
Līgums PP 01/2021 v.5 

 

  

 

  



 
ELEKTROMOBIĻU UZLĀDES STACIJU   

AUTENTIFIKĀCIJAS KARTES LĪGUMA NOTEIKUMI  
 

1. Elektromobiļu uzlādes staciju autentifikācijas Karte (turpmāk 
"KARTE") ir autentifikācijas līdzeklis elektromobiļu uzlādes pakalpojumu 
saņemšanai un pakalpojumu uzskaites vajadzībām (turpmāk tekstā visi 
kopā – "Pakalpojumi"). 

2. KARTE darbojas: 

2.1.  CSDD uzturētajā elektromobiļu uzlādes staciju tīklā 
(turpmāk "Stacija" vai “Staciju tīkls”); 

2.2. sadarbības partneru stacijās Latvijā, kuras ir redzamas 
portālā emobi.lv (turpmāk – Portāls); 

2.3. sadarbības partneru stacijās ārpus Latvijas, kuras ir 
redzamas Portālā, ja ir aktivizēts viesabonēšanas tarifs. 

3. Stacijas uztur un administrē VAS “Ceļu satiksmes drošības 
direkcija”, reģ. Nr. 40003345734 (turpmāk tekstā – CSDD).  

4. Portālu CSDD uzdevumā uztur un administrē AS “UNIFIEDPOST”, 
reģ. Nr. 40003380477 (turpmāk tekstā – UNIFIEDPOST).  

5. CSDD uzdevumā UNIFIEDPOST slēdz darījumus ar KLIENTIEM, 
kas saņem elektromobiļu uzlādes pakalpojumu elektromobiļu uzlādes 
vietā un nodrošina maksas pieņemšanu par CSDD sniegtajiem 
pakalpojumiem. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Pakalpojuma 
sniegšanas noteikumiem, kas ir pieejami Portālā. 

6. KLIENTS var būt gan juridiska, gan fiziska persona.  

7. Katram KLIENTAM tiek piešķirts KLIENTA numurs, atvērts konts 
Portālā, piešķirta/-as lietošanā KARTE /-ES. KARTE kļūst par KLIENTA 
īpašumu pēc tās apmaksas. KARTEI nav noteikta derīguma termiņa. 
KARTE darbojas kā līdzeklis pēcapmaksas norēķinu veikšanai.  

8. KARTE tiek izgatavota pamatojoties uz KLIENTA sniegto 
informāciju. KLIENTS atbild par sniegtās informācijas pareizību.  

9. KLIENTS apņemas nekavējoties rakstveidā informēt UNIFIEDPOST 
par savu rekvizītu maiņu. UNIFIEDPOST ir tiesības uzskatīt, ka 
KLIENTA uzrādītā informācija atbilst patiesībai, un jebkuri paziņojumi, 
atskaites utt. tiek nosūtīti pamatojoties uz KLIENTA norādīto faktisko 
adresi vai e–pasta adresi. UNIFIEDPOST neuzņemas atbildību, ja 
KLIENTS nesaņem informāciju, jo ir mainīta adrese vai e – pasta adrese, 
bet nav savlaicīgi par to iesniegts rakstisks paziņojums UNIFIEDPOST.  

10. KLIENTS ir atbildīgs par saņemto pakalpojumu savlaicīgu apmaksu, 
kas saņemti izmantojot KARTI.  

11. Ja KARTE tiek nozaudēta vai nozagta, par to nekavējoties jāziņo pa 
klientu servisa tālruni, kas norādīts Portālā, kā arī 48 stundu laikā 
jānosūta rakstisks paziņojums uz Portālā norādīto e-pasta adresi, 
norādot pilnu kartes numuru. Telefonisks paziņojums obligāti 
jāapstiprina arī rakstveidā. Pēc paziņojuma saņemšanas, KARTE tiek 
bloķēta nekavējoties. KLIENTAM ir jāatlīdzina summas, kas izlietotas 
izmantojot KARTI līdz tās slēgšanai.   

12. Izskatot pieteikumu par KARTEI/-ĒM var tikt izskatīta KLIENTA 
kredītvēsture. KLIENTS piekrīt un pilnvaro UNIFIEDPOST veikt 
KLIENTA personas datu apstrādi ar mērķi samazināt līgumsaistību 
neizpildes risku, nodrošināt konkrētas saistības izpildi, kā arī sniegt, 
pieprasīt un saņemt gan aktuālas, gan vēsturiskas ziņas par KLIENTU 
no valsts reģistriem, parādnieku uzskaites datu bāzēm un kredītvēstures 
datu bāzēm, tai skaitā no fizisko personu datu apstrādes sistēmām. 
UNIFIEDPOST patur tiesības atteikt KARTES piešķiršanu, ja ir saņemta 
negatīva finanšu informācija par KLIENTU. 

13. KLIENTAM jānorēķinās saskaņā ar rēķinu par iepriekšējā 
kalendārajā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem 14 dienu laikā no 
rēķina izrakstīšanas datuma.  

14. Gadījumā, ja KLIENTS neievēro maksājumu termiņus, t.i., 
UNIFIEDPOST nav saņēmis naudas līdzekļus pietiekamā apmērā, 
KLIENTAM jāmaksā nokavējuma procentus 0,5% (piecas desmitās 
daļas procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma 
dienu, bet nepārsniedzot 100% no nesamaksātās summas. Ja KLIENTS 
savlaicīgi neveic samaksu, UNIFIEDPOST pēc saviem ieskatiem ir 
tiesīga nekavējoties bloķēt karti. Kartes bloķēšana neatbrīvo KLIENTU 
no saistību izpildes.  

15. Visi norēķini ar KLIENTU tiek veikti saskaņā ar cenām, kas ir spēkā 
pakalpojumu saņemšanas laikā un vietā vai informācija par kurām 
pieejama Portālā.  

16. Rēķins un pārskats par saņemtajiem pakalpojumiem viena 
kalendārā mēneša norēķinu periodā tiek sagatavots un izsūtīts 
KLIENTAM  elektroniski no e-pasta: e-mobi@rekini.lv uz KLIENTA 
norādīto e–pasta adresi vai pa pastu līdz nākošā mēneša 6. datumam, 
ja KLIENTS vēlas saņemt rēķinu un pārskatu papīra formātā pa pastu.  

17. KLIENTA rēķinam tiek pievienota papildus maksa par rēķina 
nosūtīšanu papīra formātā pa pastu. Informācija par maksas apmēru par 
rēķina nosūtīšanu papīra formātā pa pastu pieejama Portālā. 

18. Rakstiskas pretenzijas par norēķiniem iesniedzamas ne vēlāk kā līdz 
rēķina apmaksas termiņa beigām. Pretenzijas, kas iesniegtas vēlāk 
netiek izskatītas. 

19. Puses neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas 
(force majeure) rezultātā. 

20. Šis līgums ir beztermiņa. Jebkurai no līgumslēdzējpusēm ir tiesības 
lauzt šo līgumu, iesniedzot otrai pusei rakstveida paziņojumu 30 dienas 
iepriekš. Šis noteikums nav attiecināms uz gadījumiem, kad KLIENTS 
kavē maksājumu termiņus, vai ir saņemta negatīva finanšu informācija 
par KLIENTU. Šajā gadījumā UNIFIEDPOST var izbeigt līgumu 
nekavējoties, bez iepriekšēja paziņojuma. Visi rēķini par saņemtajiem 
pakalpojumiem ir apmaksājami šajā līgumā noteiktajā kārtībā arī pēc 
līguma laušanas. 

21. UNIFIEDPOST patur tiesības grozīt šī līguma noteikumus, 10 dienas 
iepriekš informējot KLIENTU. Šis noteikums nav attiecināms uz 
gadījumiem, kad KLIENTS kavē maksājuma termiņus, vai ir saņemta 
negatīva finanšu informācija par Klientu. Ja KLIENTS šīm izmaiņām 
nepiekrīt, viņam ir tiesības līgumu lauzt  izpildot visas maksājumu 
saistības. Turpinot lietot KARTI un rakstiski neiebilstot pret līguma 
noteikumu grozījumiem, KLIENTS ir tos atzinis un piekrīt tiem. 

22. UNIFIEDPOST ir tiesības uzdot KLIENTA maksājumu uzraudzību 
un iekasēšanu inkaso kompānijai, nododot KLIENTA datus. Ja KLIENTS 
kavē maksājumus, UNIFIEDPOST ir tiesības informāciju par KLIENTU 
un viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem izpaust trešajām 
personām kreditoru interešu aizsardzības mērķiem, tieši vai iekļaujot to 
inkaso kompāniju kredītvēstures datu bāzē. KLIENTA maksājumu 
kavējuma gadījumā, UNIFIEDPOST var nodot savas prasījuma tiesības 
inkaso kompānijai parāda piedziņai un šajā gadījumā KLIENTAM ir 
jāatmaksā visi UNIFIEDPOST vai tās pilnvarotajām personām papildus 
radītie izdevumi, kas saistīti ar parādu atgūšanu – administrēšanas, 
tiesas u.c., atbilstoši attiecīgās inkaso kompānijas noteiktajām cenām 
par šāda veida pakalpojumiem. 

23. Puses apzinās un piekrīt, ka, lai UNIFIEDPOST izpildītu savas 
saistības saskaņā ar Līgumu:   

23.1. KLIENTS sniedz Pārdevējam datus, kas identificē personas un 
tiek uzskatīti par “personas datiem” (“KLIENTA personas dati”) 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un 
ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula) vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem personas datu 
jomā; un   

23.2. UNIFIEDPOST ir tiesības izmantot KLIENTA personīgos datus 
tikai mērķiem, kas attiecas uz Līgumā noteikto saistību izpildi, 
tostarp Pircēja personīgo datu nodošanu apstrādei trešajām 
personām, tostarp inkaso kompānijām, ar nosacījumu, ka 
UNIFIEDPOST to dara tikai tik, cik tas ir pamatoti nepieciešams, 
lai īstenotu savas tiesības saskaņā ar Līgumu.  

23.3. KLIENTS, parakstot šo līgumu, apliecina, ka ir iepazinies un 
piekrīt Portāla Privātuma politikai un Pakalpojuma sniegšanas 
noteikumiem.  

24. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt 
savstarpēju sarunu ceļā. Šādā veidā neatrisinātie strīdi nododami 
izskatīšanai tiesā pēc UNIFIEDPOST juridiskās adreses. Visos 
jautājumos, kas nav regulēti līgumā, puses vadās pēc Latvijas Republikā 
spēkā esošās likumdošanas normām.  

25. Līgums sastādīts divos eksemplāros – pa vienam katrai pusei. 
Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

Ar līguma noteikumiem iepazinos un apņemos tos pildīt.  

 

AS “UNIFIEDPOST” 
pilnvarotais pārstāvis: 
 
 

 

 KLIENTS: 

  (vārds, uzvārds) 
 
 

  

(paraksts) 
 
 
20__.gada ______________ 

 (paraksts) 
 

 

 
 

Kartes līg not LV v.5 
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