LĪZINGA (NOMAS) LĪGUMS Nr.02-04/154/16
Rīga, 2016. gada 22. novembris
Līzinga devējs:

Līzinga ņēmējs:

SIA DNB līzings
vienotais reģistrācijas numurs: 40003659898
juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
PVN maksātāja numurs: LV40003659898
norēķinu konts EUR: LV64RIKO0002930012090 AS DNB banka (kods: RIKOLV2X)
AS "Rīgas Centrāltirgus"
vienotais reģistrācijas numurs: 50003249741
juridiskā adrese: Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050
PVN maksātāja numurs: LV50003249741

Saskaņā ar šā līzinga (nomas) līguma (turpmāk – Līgums) noteikumiem: 1) Līzinga devējs uzņemas Līzinga ņēmēja interesēs
iegādāties Līzinga objektu savā īpašumā, noslēdzot Pirkuma līgumu, un uz noteiktu laiku un par Līgumā noteiktajiem
maksājumiem piešķirt Līzinga ņēmējam tiesības lietot Līzinga objektu; 2) Līzinga ņēmējs uzņemas pieņemt Līzinga objektu un
veikt Līgumā noteiktos maksājumus Līzinga devējam; 3) pēc Nomas termiņa izbeigšanās Līzinga ņēmējam ir pienākums
nodot Līzinga objektu Līzinga devējam, ja Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā Līzinga ņēmējs neizlieto Līgumā noteikto
Līzinga ņēmēja tiesību nopirkt Līzinga objektu no Līzinga devēja, izbeidzoties Nomas termiņam, vai atbilstoši Līguma
noteikumiem Līzinga ņēmējam nav šādas tiesības. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir arī Līgumā norādītie Līzinga devēja
Līzinga (nomas) vispārīgie noteikumi (turpmāk – Vispārīgie noteikumi) un Maksājumu grafiks, kas sastādīts atbilstoši Līguma
noteikumiem. Līgumā lietotie termini atbilst Vispārīgajos noteikumos lietotajiem terminiem, ja Līgumā nav noteikts citādi.
Pārdevējs:

Līzinga objekts:

"Moller Auto" SIA
vienotais reģistrācijas numurs: 40103847187
juridiskā adrese: Krasta iela 54, Rīga, LV-1003
PVN maksātāja numurs: LV40103847187
Vieglā automašīna VW PASSAT

Pirkuma maksa:
Procentu likme:

EUR 29695.87 (Divdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci euro 87 centi) bez PVN
1.95% (viens komats deviņdesmit pieci procenti) gadā)

Nomas beigu datums:
Pirmais maksājums:
Atlikusī vērtība:
Komisijas maksa:
Nobraukuma
ierobežojums:

15.02.2020
EUR 0.00 (Nulle euro 00 centi) bez PVN
EUR 15366.72 (Piecpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro 72 centi) bez PVN
EUR 0.00 (Nulle euro 00 centi) bez PVN
75000 (septiņdesmit pieci tūkstoši) kilometru Nomas termiņa beigās, līgumsods par katru
papildus nobraukto kilometru - EUR 0.10 (Nulle euro 10 centi).

Nodrošinājums:
1. Atpakaļpārdevums ("Moller Auto" SIA, 40103847187), par ko 2016. gada 22. novembrī ir noslēgts Atpakaļpārdevuma
līgums Nr.54844A
Vispārīgie noteikumi:
SIA DNB līzings 2015. gada 21. decembra Līzinga (nomas) vispārīgie noteikumi Nr. LNOT-JN/2.0
Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku: pa 1 (vienam) Līguma eksemplāram
katram no Līdzējiem. Ar Līguma parakstīšanu Līzinga ņēmējs apliecina, ka Līzinga ņēmējs ir saņēmis vismaz 1 (vienu)
Līguma eksemplāru (arī vismaz 1 (vienu) Vispārīgo noteikumu eksemplāru).
Īpašie noteikumi:
1.Līzinga ņēmējam ir tiesības veikt vienlaicīgi vairākus Maksājumu grafikā paredzētos Nomas maksājumus (samaksāt
Nomas maksājumus avansā) saskaņā ar uz Līzinga ņēmēja lūguma pamata Līzinga devēja izrakstītu rēķinu. Ja Līzinga
ņēmējs veic vienlaicīgi vairākus Nomas maksas maksājumus, tad Līzinga devējs vienpusēji izdara attiecīgās izmaiņas
Maksājumu grafikā un nosūta Līzinga ņēmējam izmainīto Maksājumu grafiku laika posmam, kurā ir spēkā attiecīgā Procentu
likme, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgās vairāku Nomas maksājumu vienlaicīgas veikšanas.
Līzinga devējs:
pārstāvības pamats: Pilnvara
_____________________
Jolanta Aivare
SIA DNB līzings pilnvarotā persona

Līzinga ņēmējs:
pārstāvības pamats: Statūti
_____________________
Andris Morozovs
Valdes priekšsēdētājs
_____________________
Valdis Karnītis
Valdes loceklis
_____________________
Kaspars Zauls
Valdes loceklis

