Distances līgums
1.

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir distances līgums starp SIA
“Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un vietnes www.balticmaps.eu (turpmāk tekstā –
Vietne) pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs).
2. Interneta Vietni uztur un administrē SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, reģ. Nr.
40003426448 (turpmāk tekstā – Jāņa sēta), juridiskā adrese: Krasta iela 105a,
Rīga LV-1019, e-pasts: kartes@kartes.lv.
3. Jāņa sēta nodrošina šādu maksas pakalpojumu sniegšanu Vietnē un/vai ar
Vietnes funkcionalitāti:
3.1. objektu un to aprakstošās informācijas attēlošana Jāņa sētas kartē Vietnes
sadaļā “Ir vērts apskatīt”, lai informāciju par objektu padarītu pieejamu
Vietnes apmeklētājiem;
3.2. Vietnes fragmentu ievietošana savā mājas lapā, ko veic Lietotājs (gadījumā,
kad Lietotājs attēlo kartē vairāk par pieciem objektiem vai Lietotāja interneta
vietne izsauc vairāk nekā 50 000 karšu fragmentu pieprasījumus mēnesī);
3.3. Vietnes datu bāzes (sadaļas “Mani objekti”) izmantošana apjomā, kas
norādīts cenu sadaļā.
4. Lietotājs var saņemt Vietnē piedāvātos maksas pakalpojumus pēc tam, kad
Lietotājs ir aizpildījis un nosūtījis pieteikuma formu par attiecīgā pakalpojuma
apmaksu. Katra attiecīgā pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta Vietnes
sadaļās “Ir vērts apskatīt”, “Karte manai mājas lapai” un “Mani objekti”.
5. Lietotājs var veikt apmaksu par pakalpojumu, saņemot e-pastā Jāņa sētas sūtīto
elektronisko rēķinu. Jāņa sēta nodrošina Lietotājam iespēju lietot pakalpojumu
pēc pieteikuma formas saņemšanas.
6. Ja Lietotājs neapmaksā tam nosūtīto rēķinu tajā norādītajā laikā, Jāņa sēta
pārtrauc Lietotāja piekļuvi neapmaksātajam maksas pakalpojumam un ir tiesīga
dzēst Lietotāja izveidotos datus no Vietnes datu bāzes.
7. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības saistībā ar pakalpojumu
lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu.
8. Pakalpojuma aprakstam Vietnē ir informatīva nozīme.
9. Pakalpojuma apmaksas pieteikuma nosūtīšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas
faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu šiem Noteikumiem.
10. Noteikumi netiek glabāti, bet ir pieejami pirms pakalpojuma pirkuma, kā arī
Vietnes sadaļās “ Ir vērts apskatīt”, “Karte savai mājas lapai” un “Mani objekti”.
11. Noteikumi ir saistoši kopā ar citu Vietnes sadaļās “ Ir vērts apskatīt”, “Karte
interneta vietnei” un “Mani objekti” norādīto informāciju un Vietnes Lietošanas
noteikumiem, tie stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis pakalpojuma
pieprasījumu, nosūtot pieteikuma formu, un ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas
konkrētā pakalpojuma darbības termiņš.
12. Jāņa sētai ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt
Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Vietnē.
13. Jāņa sēta negarantē pakalpojuma sniegšanu bez pārtraukumiem, kā arī tā
piemērotību kādiem noteiktiem mērķiem, tā nekompensē Lietotājam nekādus
zaudējumus, kas saistīti ar Vietnes lietošanu, ja vien atsevišķā līgumā ar
Lietotāju nav atrunāts citādāk.

