
 

Preču pirkšanas noteikumi interneta 

veikalā incar.lv 

1. Jēdzieni 

1.1 “Pārdevējs”  - SIA CTP (reģ. numurs 40003790534, juridiskā adrese Pils iela 18-3, 
Rīga, Latvija, LV1050) interneta veikals Incar. 

1.2 “Noteikumi” – šie „Preču pirkšanas noteikumi interneta veikalā incar.lv”, kas 
attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu www.incar.lv. 

1.3 “Pirkuma līgums” - Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums, 
kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojis preču grozu un izpildījis visas 
pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek 
uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir 
noslēgts pirkuma līgums. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma 
noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un Puses vienmēr 
izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. 

1.4 “Pasūtījums” – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas 
iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā. 

1.5 “Veikals” – preču saņemšanai uz vietas adrese: Mazā Krasta 79, Rīga, Latvija, 
LV1003 

1.6 “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā. 

 2. Vispārīgi noteikumi  

2.1 Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ķeksīti pie 
teikuma „ Es esmu izlasījis un piekrītu lapas noteikumi un nosacījumi.” Šādā veidā 
apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un 
Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču 
piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu incar.lv 
saistītos noteikumus. 

2.2 Pircējs var būt jebkura juridiska vai fiziska persona, kas spēj pieņemt un apmaksāt 
viņa pasūtītās preces Pirkuma līgumā noteiktajā veidā un apstākļos. 

2.3 Pārdevējs apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un 
izmantošanu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas 
sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Informācija trešajām personām var tikt 
sniegta tikai Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos gadījumos un kārtībā. 

2.4 Pircējs, kurš nav Reģistrēts e-veikalā, veicot Preču pirkumu interneta veikalā 
incar.lv un sniedzot pieprasīto informāciju, piekrīt Noteikumiem un tā sniegto personas 
datu apstrādei tiktāl cik tas nepieciešams Preču pirkuma pienācīgai izpildīšanai, tas ir: 



 

Pircēja informēšanai, Preču pārdošanai un piegādei, Pircēja identifikācijai – Vārds, 
Uzvārds; Mobilā tālruņa numurs.; E-pasta adrese; Rajons / Novads / Pagasts; Pilsēta / 
Ciems; Iela / Mājas nosaukums; Mājas Nr. / korpuss; Dzīvokļa Nr.; Pasta indekss. 

2.5 Reģistrēts Pircējs iegūst Lietotāja profilu, paroli un tiesības izmantot īpašos 
interneta veikala incar.lv piedāvājumus. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu 
piekļuves datu drošu glabāšanu, nepieļaujot to nonākšanu trešo personu rīcībā. 

2.6 Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai 
dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta 
adreses paziņošanu Pārdevējam. 

3. Pirkumu veikšana, piegādes metodes, izmaksas un laiks 

3.1 Interneta veikalā incar.lv Preču pirkumu var veikt gan Reģistrēts Lietotājs, gan 
Nereģistrēts Lietotājs. 

3.2 Preču pirkums tiek veikts nospiežot pogu “Dodieties uz Grozu” sadaļā „Mans 
grozs”. Pircēja pienākums ir ievērot Preču pirkuma procesa soļus, aizpildot vai 
pārbaudot katrā solī pieprasīto informāciju. 

3.3 Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo 
Noteikumu noteiktajā kārtībā. 

3.4 Par pasūtītajām precēm Pircējs norēķinās ar bankas pārskaitījumu. 

3.5 Pēc pasūtījuma veikšanas Pircējs saņems pirkuma apstiprinājumu uz e-pastu. 

3.6 Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini, 
viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas 
norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos 
tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, 
preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību 
regulējošie tiesību akti. 

3.7 Visi pasūtījumi tiek sūtīti nākamajā darba dienā pēc maksājuma veikšanas. Retos 
gadījumos 1 līdz 4 darba nedēļās, ja ir nepieciešams papildu laiks, lai vienotos par 
pasūtīto preču īpašībām. 

3.8 Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas, veicot pasūtījumu, un tās ir atkarīgas no izvēlētā 
kurjerpasta, pasūtīto preču lieluma, svara un galamērķa valsts. 

3.9 Piegādes laiks ir atkarīgs no izvēlētā kurjerpasta – piegāde Latvijā, Lietuvā, Igaunijā 
parasti ilgst no 1 līdz 3 dienām, piegādes laiks visā pasaulē aizņem no 3 līdz 45 dienām, 
atkarībā no valsts. 

3.10 Izvēloties piegādes veidu  ar kurjerpastu jāņem vērā: 

a. Omniva pakomātos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 30 kg; 



 

b. DPD PickUP punktos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 20 kg; 

c. Latvijas Pasta nodaļās var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 20 kg.  

3.11 Preces bez maksas var saņemt veikalā Incar. Pasūtītās preces Pircējam jāizņem 7 
(septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, 
ka preces var saņemt. 

4. Informācija par precēm un cenām 

4.1 Preču cenas interneta veikalā incar.lv ir norādītas eiro (EUR), atbilstoši spēkā 
esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Cenā ir iekļauts spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme. Cenā nav iekļautas 
Preces piegādes izmaksas. 

4.2 Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pirkuma izdarīšanas 
brīdī. 

4.3 Vajadzības gadījumā Pircējs pa tālruni vai e-pastu interneta veikala Incar pārstāvim 
var pieprasīt papildu informāciju par konkrētu preci, kas nepieciešama, lai viņš 
pieņemtu lēmumu par preces iegādi. 

4.4 Retos gadījumos produkts var atšķirties no attēla, taču tas noteikti atbildīs izvēlētās 
preces īpašībām. 

5. Nomaiņa un atgriešana 

5.1 Pircējam ir tiesības “atteikt preces” 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas. Naudas 
atgriešana tiek veikta 30 dienu laikā uz norādīto kontu pircēja bankā (piegādes izmaksas 
netiek atmaksātas). 

5.2 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un 
atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: 
 a. kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs, izņemot pārvadātāju, 
saņem pasūtīto preci;  
b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek 
piegādātas atsevišķi – no dienas, kad Pircējs, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci; 
c. ja prece tiek piegādāta atsevišķās partijās vai pa daļām – no dienas, kad Pircējs, 
izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu. 

5.3 Lai atteiktos no precēm, Pircējam ir nepieciešams uzrakstīt paziņojumu uz e-pastu.. 
Atbildes vēstulē tiks nosūtīta veidlapa (atteikuma veidlapa), kuru ir nepieciešams 
aizpildīt.  

 


