
Dalības nosacījumi un noteikumi ALSO Bonus Club 

Preambula  
ALSO Bonus Club piešķir klientiem punktus, pamatojoties uz viņu apgrozījumu ALSO LATVIA. 
ALSO LATVIA ir ALSO Bonus Club (turpmāk “ABC”) īpašnieks un operators. ABC ļauj klientiem 
pelnīt punktus par pirkumiem no ALSO LATVIA un apmainīt tos pret precēm no mūsu balvu 
sortimenta.   
 
Šie dalības nosacījumi un noteikumi ir pamats punktu iegūšanai, punktu izmantošanai un 
programmas vispārējai ieviešanai attiecībā uz ALSO LATVIA ABC. Turklāt, pamatojoties uz 
saziņu ar ABC (biļetens, konta izraksts, pasta sūtījumi), var tikt piedāvātas arī īpašas akcijas.  
 

1. Līguma priekšmets 

Šie dalības nosacījumi un noteikumi attiecas uz ABC, kuru klientiem piedāvā ALSO LATVIA, 
ko pārstāv Valde, Liliju iela 29, LV-2167, Mārupe.  

2. Dalība ABC  
2.1. ALSO LATVIA klienti, kas dzīvo Latvijā, var piedalīties ABC pēc tam, kad ir 

reģistrējušies un saņēmuši dalības atļauju. ALSO LATVIA ir tiesības vienpusēji izslēgt 
no dalības atsevišķus klientus vai klientu grupas. Klienti var reģistrēties arī ALSO 
LATVIA mājaslapā, sadaļā “ALSO Bonus Club”. Dalība ABC ir bez maksas.  

2.2. Pēc reģistrācijas ALSO LATVIA katram dalībniekam izveido ABC kontu. Līgums starp 
klientu un ALSO LATVIA stājas spēkā ar reģistrāciju un ABC konta izveidi laikā, 
klientam sākot piedalīties ABC.  

2.3. Reģistrējoties dalībniekam ir jāsniedz pareizi un aktuāli dati. ALSO LATVIA 
nekavējoties jāinformē par visām izmaiņām norādītajos datos. Ja dalībnieks nepilda šo 
pienākumu, visas no tā izrietošās nelabvēlīgās sekas uzņemas pats dalībnieks. 
Izmaiņas ABC reģistrētajos datos ir iespējamas tikai tad, ja par tām paziņo pa e-pastu, 
kas nosūtīts uz šādu adresi: bonusclub.LATVIA@also.com.  

2.4. Tikai dalībnieks/kontaktpersona, kas nosaukta reģistrācijas laikā, ir tiesīga izmantot 
punktu bilanci. Arī visiem pārējiem reģistrētā klienta numura lietotājiem ir piekļuve ABC, 
tāpēc viņi var apskatīt punktu bilanci. Vienam klientam un klienta numuram ir atļauta 
tikai viena kontaktpersona ar kopumā vienu ABC kontu. Klienta numuram, kuru 
dalībniekam piešķīrusi ALSO LATVIA, var piesaistīt ne vairāk kā vienu ABC kontu. Ja 
dalībnieks reģistrē vairākus kontus, ALSO LATVIA ir tiesīga bez brīdinājuma slēgt visus 
nelikumīgi atvērtos kontus, ieskaitot dalībnieka kontu, kurš ir par tiem atbildīgs. Visi 
kontos ieskaitītie punkti tiks zaudēti. Par izmaiņām kontaktpersonas informācijā var 
paziņot tikai rakstveidā ar e-pastu, kas nosūtīts uz: bonusclub.LATVIA@ also.com.  

2.5. ALSO LATVIA var atteikties reģistrēt dalībnieku, nenorādot iemeslus.  
2.6. Dalība ir piesaistīta dalībnieka ALSO LATVIA klienta numuram un nav nododama 

citam. 
3. Punktu pelnīšana  

3.1. Dalība ABC ļauj dalībniekam pelnīt “punktus”. Nopelnītie punkti tiek ieskaitīti dalībnieka 
ABC punktu kontā. Klients ir tiesīgs pieprasīt punktus tikai par precēm, kas nopirktas 
no ALSO LATVIA, pēc rēķina apmaksas. Publicētās akcijas var tikt vienpusēji slēgtas 
no ALSO LATVIA puses dienas laikā, ja dienas laikā tiek pārsniegts maksimālais 
punktu skaits, kas pieejams konkrētai akcijai. Tiešsaistes sistēma tiek atjaunināta tikai 
vienu reizi dienā, un akcijas beigas tiek parādītas tikai nākamajā dienā. Akcijas, kas 
darbojas ierobežotu laiku un saistītas ar beigu datumu, vienmēr noslēdzas, kad ir 
piešķirts pieejamo punktu skaits: norādītais beigu datums vairs nav būtisks. Ja klients 
pērk produktu, kas pretendē uz punktiem, un akcija tiek parādīta klientam, kaut arī visi 
šai akcijai pieejamie punkti jau ir piešķirti, klients ar šo pirkumu nenopelnīs nevienu 
punktu.  



Ar projektu saistīti darījumi: ja produktu pirkšana ir saistīta ar projekta darījumu, ALSO LATVIA 
saglabā tiesības vienpusēji ar atpakaļejošu datumu atskaitīt punktus par šo produktu iegādi no 
klienta punktu konta. Kopumā tas ir norādīts piedāvājumu aprakstos tiešsaistes sadaļā.  

3.2. Punktus var nopelnīt tikai par darījumiem ar ALSO LATVIA. Nevienu punktu no citām 
bonusu programmām ABC Bonus programmā nevar pārsūtīt vai konvertēt, ja vien 
ALSO LATVIA to nav saskaņojusi ar attiecīgo programmas operatoru un par to nav 
paziņojusi.  

3.3. Pēc tam, kad pabeigts pirkums, par kuru var pretendēt uz punktiem, dalībniekam tiek 
ieskaitīti pagaidu punkti. Galīgā punktu ieskaitīšana notiek, ja ir saņemta attiecīgā 
rēķina apmaksa. Punktus var anulēt, ja dalībnieks pārkāpj šos dalības noteikumus un 
nosacījumus vai nav izpildīti priekšnoteikumi punktu saņemšanai. Turklāt ALSO 
LATVIA arī patur tiesības anulēt punktus, ja klients atsauc pasūtījumu, par kuru 
dalībnieks ir saņēmis punktus.  

3.4. Punktus drīkst izmantot un apmainīt tikai ABC kontekstā. Punktus, kas atrodas viena 
dalībnieka kontā, nevar pārskaitīt uz cita dalībnieka kontu.  

3.5. Nopelnītie punkti paliek spēkā ne ilgāk kā 18 mēnešus (pamatojoties uz kalendārajiem 
gadiem) dalības periodā ABC, skaitot no brīža, kad tie tiek ieskaitīti. Ja šajā laika posmā 
punkti netiek izmantoti, tie zaudē spēku nākamā ceturkšņa beigās. 

3.6. Reklāmas informācijas paziņošana saistībā ar ABC, jo īpaši e-pasta piedāvājumi no 
partneru ražotājiem, kas piedalās ABC, ir viens no ABC sniegtajiem pakalpojumiem. 
Dalībnieki var atsevišķi atteikties no šī pakalpojuma, nosūtot e-pastu uz: 
bonusclub.LATVIA@also.com.  

4. Punktu apmaiņa pret ABC balvām 
4.1. Nopelnītos punktus var izmantot par precēm un pakalpojumiem (“balvas”) ABC 

Rewards veikalā ABC vietnē. Katra punkta vērtība ir 0,01 eiro, ieskaitot Latvijā noteikto 
PVN. Punktus nav iespējams konvertēt naudas vērtībā, kuru var izmaksāt vai izmantot 
daļējai samaksai. Balvas, ko var piedāvāt kredīta maksājuma veidā klienta ALSO 
LATVIA kontā, ir šī noteikuma izņēmums, tomēr arī šajā gadījumā summas 
izmaksāšana ir izslēgta. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad dalībnieks paziņo par 
darbības pārtraukšanu.  

4.2. Punktus dalībnieks var izmantot tikai tad, kad ir nopelnījis pietiekami daudz apstiprinātu 
un ieskaitītu punktu (punkti, kurus dalībnieks ir saņēmis, pamatojoties uz pirkumiem no 
ALSO LATVIA, kuri ir apmaksāti un nav atcelti), apmainot tos pret balvām, kuras viņš 
ir izvēlējies. Punktu apmaiņa notiek pēc principa “pirmais iekšā – pirmais ārā”: t.i., 
pirmie punkti, kas ir iegūti (= pirmie apstiprinātie un ieskaitītie punkti) tiek izpirkti pirmie.  

4.3. Balvas var iegūt, ievērojot nosacījumus un piemērojot laika un daudzuma 
ierobežojumus, kas tajā laikā bija norādīti Rewards tiešsaistes veikalā. Iesaiņošanas 
un nosūtīšanas izmaksas, kā arī piemērojamais PVN ir iekļauts punktu skaitā, kas 
norādīts katrai precei. Visi nodokļi (lidostas nodoklis, apgrozījuma nodoklis), nodevas, 
piemaksas vai uzrēķini, kas saistīti ar preces/pakalpojuma piegādi vai izmantošanu, 
tiek segti uz dalībnieka rēķina un tiek apmaksāti Bonus Points veidā. 
Produktu/pakalpojumu pieejamība var atšķirties atkarībā no datuma, gadalaika vai 
citiem faktoriem, un atsevišķi produkti/pakalpojumi noteiktā laikā var nebūt pieejami. 
Var mainīties arī punktu skaits, kurus var apmainīt pret balvu. Balvas var nosūtīt tikai 
uz adresi, kas norādīta reģistrācijas laikā Latvijā. Ja dalībniekam Latvijā nav uzņēmuma 
biroja, viņam jānorāda piegādes adrese Latvijā.  

4.4. Pasūtījums stājas spēkā pēc tā nosūtīšanas. Īpašie dalībnieku noteikumi, piemēram, 
piegādes laiks, krāsa un pieprasītās izmaiņas, nav saistoši ALSO LATVIA vai 
pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem ALSO LATVIA ir noslēdzis līgumu, ja tie nav skaidri 
norādīti. Acīmredzamu kļūdu, tipogrāfijas kļūdu, drukas kļūdu un aprēķinu kļūdu 
gadījumā ALSO LATVIA vai arī pakalpojumu sniedzējs, ar kuru ALSO LATVIA 
noslēdzis līgumu, ir tiesīgs atteikties no darījuma.  

4.5. Balvu, par kuru punkti ir izpirkti, nevar atdot vai apmainīt pret citu balvu. Tas neattiecas 
uz gadījumiem, kas norādīti 6. sadaļā, un uz gadījumiem, ko reglamentē obligātie 
tiesību akti. Dalībnieks piekrīt nosūtīt balvas, kuras viņš ieguvis, izmantojot neatbilstoši 



nopelnītos punktus atpakaļ uz ABC Reward veikalu uz sava rēķina. ALSO LATVIA 
nesūta balvas, pamatojoties uz to pieņemšanu pēc pārbaudes.  

4.6. Dalībniekam tūlīt pēc piegādes jāpārbauda nosūtītās preces, lai noteiktu to 
nokomplektētību un trūkumus, un nedēļas laikā jāinformē sūtītājs (ALSO LATVIA 
Reward veikala īpašnieks un operators) par visām sūdzībām, nosūtot e-pastu uz: 
bonusclub.LATVIA@also.com. 

5. Piekļuve ABC punktu kontam  
5.1. Ja dalībnieks ir reģistrējies ABC, viņš var piekļūt savam ABC punktu kontam ABC 

tiešsaistes sadaļā ALSO LATVIA tīmekļa vietnē pēc tam, kad ir identificējis sevi ALSO 
LATVIA ar savu lietotājvārdu un paroli, vai izmantojot kādu citu kārtību, kuru nosaka 
ALSO LATVIA.  

5.2. Dalībniekam jāatzīmē sava parole un lietotājvārdi, šī informācija jāglabā drošā vietā un 
jāaizsargā pret nesankcionētu piekļuvi. Dalībnieks var mainīt paroli jebkurā laikā. Tiek 
uzskatīts, ka visas atļautās un neatļautās darbības, kas tiek veiktas ar dalībnieka kontu, 
ir veicis reģistrētais dalībnieks. 

5.3. Ja dalībnieks četru nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai izgūšanas neiebilst 
pret konta atlikuma paziņojumu, tiek uzskatīts, ka dalībniekam paziņotais ABC punktu 
konta atlikums ir apstiprināts. 

6. Garantija bojātām balvām  
6.1. Ja piegādātajā balvā ir defekts, par kuru ALSO LATVIA ir atbildīga, ALSO LATVIA vai 

trešā persona, kurai uzdots nosūtīt balvu ALSO LATVIA vārdā, nodrošina 24 mēnešu 
garantiju saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktu noteikumiem. Šādos gadījumos 
dalībnieks var pēc saviem ieskatiem pieprasīt defekta novēršanu vai tādas preces 
piegādi, kurai nav defektu. ALSO LATVIA var noraidīt izvēlēto labojuma veidu, ja tas ir 
iespējams tikai ar nesamērīgi augstām izmaksām.  

6.2. Ja ALSO LATVIA, vai trešā persona, kurai uzdots nosūtīt balvu ALSO LATVIA vārdā, 
nespēj novērst defektu divos piegājienos, ja kāda no abām pusēm atsakās no abiem 
defekta izlabošanas veidiem vai ja kādai no abām pusēm neizdodas defekta novēršana 
dalībnieka noteiktajā saprātīgajā laika periodā, pēdējam ir tiesības izmantot likumā 
noteiktās tiesības uz garantiju (cenas samazināšana, atsaukšana, izmaksu vai 
zaudējumu atlīdzināšana).  

6.3. ALSO LATVIA, lai izpildītu balvu pasūtījumus, var izmantot trešās puses, piemēram, 
balvas veikalu operatorus, viesnīcas un tūrisma operatorus. Šajā gadījumā ALSO 
LATVIA pats nav līguma partneris, bet tikai piegādā dalībniekam pieprasītos 
produktus/pakalpojumus trešās personas vārdā un pēc tās norādījumiem. Tāpēc 
jebkuras garantijas un atbildības prasības var ierosināt tieši pret trešo personu. 

7. Atbildība  
7.1. Prasības par zaudējumu atlīdzību, kas ierosinātas pret ALSO LATVIA, tiek izslēgtas 

neatkarīgi no to juridiskā pamata, ja vien ALSO LATVIA, tā likumīgie pārstāvji vai 
līgumdarbinieki nav rīkojušās ar ļaunu nolūku vai izrādījušas rupju neuzmanību, 
pārkāpušas būtiskas līgumsaistības vai šīs darbības ir izraisījušas nāvi, fiziskas 
traumas vai kaitējumu veselībai.  

7.2. Ciktāl ALSO LATVIA ir atbildīgs par vieglu neuzmanību, zaudējumu atlīdzināšanas 
prasība aprobežojas ar tiešajiem zaudējumiem.  

7.3. ALSO LATVIA atbildība neatkarīgi no vainas, jo īpaši atbildība, kas ir balstīta uz likumu 
par produktu atbilstību vai likumā noteiktajiem garantijas noteikumiem, paliek 
nemainīga, neskatoties uz  iepriekšminētajiem 7.1. un 7.2. punktiem.  

7.4. Ciktāl ir izslēgta ALSO LATVIA atbildība, šis izņēmums attiecas arī uz personīgo 
atbildību ALSO LATVIA darbiniekiem, pārstāvjiem un līgumdarbiniekiem.   

7.5. ALSO LATVIA neatbild par zaudējumiem, ko nodarījuši ABC partneru ražotāji. Jo īpaši 
garantijas prasības attiecībā uz produktiem/pakalpojumiem, kurus nodrošina ALSO 
LATVIA partneru ražotāji, var tikt ierosinātas tikai pret šīm pusēm. Jo sevišķi ALSO 
LATVIA nav atbildīgs, ja iesaistītais ražotājs piešķir punktus veidā, kas ir pretrunā ar 
līgumu ar ALSO LATVIA, vai nepilda savas maksājumu saistības attiecībā uz dalību 
ABC programmā. Turklāt ALSO LATVIA nav pienākums atmaksāt punktus, kas nav 
ieskaitīti dalībniekam sakarā ar ABC partneru ražotāju saistību neizpildi. 



8. Paziņojuma sniegšana, ABC darbības izbeigšana  
8.1. Dalībnieks var pārtraukt savu dalību ABC jebkurā laikā, neievērojot paziņojuma 

termiņu. Rakstveida paziņojums par līguma izbeigšanu jānosūta uz ALSO LATVIA 
(ALSO LATVIA, ALSO Bonus Club, Liliju iela 29, Mārupe, LV 2167, Latvija, e-pasts: 
bonusclub.LATVIA@also.com) vai jāiesniedz, izmantojot atrakstīšanās iespēju, kuru 
var piedāvāt vienā no ALSO LATVIA vietnēm. Esošo kredīta atlikumu pēc izbeigšanas 
vairs nevar izmantot, un skaidras naudas izmaksa ir skaidri izslēgta.  

8.2. Dalības pārtraukšana ABC, ko ierosina ALSO LATVIA, vienmēr notiek vismaz trīs 
mēnešus iepriekš paziņojot par to. Tiesības izbeigt līgumu bez iepriekšēja paziņojuma, 
ja tam ir pamatots iemesls, paliek nemainīgas. Pamatots iemesls pastāv īpaši tad, ja 
dalībnieks turpina pārkāpt šos dalības noteikumus un nosacījumus pēc brīdinājuma vai 
ļaunprātīgi izmanto ABC. Pēdējais ir gadījums, kad, piemēram, dalībnieks iesaistās 
darījumos, kas tiek stimulēti ar punktiem, izmantojot nepatiesas prasības, noslēdz 
neatļautus biznesa darījumus ar ABC partneru ražotājiem vai nepamatoti atsakās 
norēķināties ar ABC partneru ražotājiem. Ja dalībnieks ļaunprātīgi izmanto ABC 
iepriekš aprakstītajā veidā, viņa konts tiks bloķēts, tiklīdz tiks atklāts ļaunprātīgums. 
Punktus, ko dalībnieks likumīgi nopelnījis pirms ļaunprātīgas izmantošanas, dalībnieks 
var izmantot tikai pēc konsultēšanās ar attiecīgo ABC kontaktu, kā norādīts tiešsaistes 
sadaļā. 

8.3. ALSO LATVIA patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt ABC, nenorādot iemeslus, vai 
aizstāt to ar citu programmu. Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem aizvietošanas 
programmā abi gadījumi nozīmē izbeigšanu no ALSO LATVIA puses saskaņā ar 9. 
punktu. Ja ABC darbība tiek pārtraukta, ALSO LATVIA atvēl viena mēneša periodu no 
šīs pārtraukšanas dienas, lai punktus, kas nopelnīti līdz pārtraukšanas datumam, 
varētu izmantot, lai apmainītu pret balvām. 

9. Izmaiņas dalības nosacījumos  

ALSO LATVIA ir tiesības mainīt šos dalības nosacījumus. Ja notiek izmaiņas, kas dalībniekam 
rada neizdevīgus apstākļus, jaunie dalības nosacījumi stājas spēkā tikai tad, ja (i) ALSO 
LATVIA paziņo dalībniekam par izmaiņām un (ii) dalībnieks mēneša laikā pēc tam, kad ir ticis 
informēts par izmaiņām, neiesniedz iebildumus ALSO LATVIA. Paziņojums var būt arī 
atsevišķa paziņojuma veidā tīmekļa vietnē. Uzskata, ka dalībnieks ir pieņēmis izmaiņas, ja viņš 
mēneša laikā pēc izmaiņu paziņošanas turpina pelnīt ALSO LATVIA Bonus Points. Ja 
dalībnieks nepieņem jaunos dalības nosacījumus saskaņā ar iepriekšminēto, šī nepieņemšana 
uzskatāma par dalībnieka sadarbības izbeigšanu ar ABC saskaņā ar 8.1. punktu. Dalībnieks 
par to rakstveidā paziņo, nosūtot e-pastu uz: bonusclub.LATVIA@also.com četru nedēļu laikā. 
ALSO LATVIA, atkārtoti vērsīs dalībnieka uzmanību uz šo prasību, kad tiks nosūtīti jaunie 
dalības nosacījumi. 

10. Datu aizsardzība, dalībnieka personas datu izmantošana  
10.1. Dati  

Ja ALSO LATVIA klients piedalās ABC, ir nepieciešams pilns uzņēmuma nosaukums, 
kontaktpersonas vārds uzņēmumā, pilna uzņēmuma adrese vai piegādes adrese un e-pasta 
adrese (pamatdati), lai klientam atvērtu ABC punktu kontu. Pamatdati tiek iesniegti tieši ALSO 
LATVIA vai arī iegūti no ALSO LATVIA preču pārvaldības sistēmas  

Ja dalībnieks nopelna punktus, tiek pārsūtīti un reģistrēti tikai tie dati, kas ir absolūti 
nepieciešami punktu piešķiršanai viņa kontā (dati par darījumu). Darījuma dati ietver klienta 
numuru vai dalībnieka nosaukumu, punktu skaitu, apgrozījuma summu, nosūtīšanas datumu 
un reklāmas produkta vai ražotāja kampaņas un akcijas aprakstu, kurā dalībnieks ir piedalījies.  

Par Jums saglabātos personas datus (pamatdatus un darījumu datus) apstrādā tikai ABC 
programmas ieviešanai vai nu pati ALSO LATVIA, vai arī pakalpojumu sniedzēji (pasūtījumu 
datu apstrādātāji), ko šim mērķim ir pasūtījusi ALSO LATVIA. Saglabātie transakcijas dati tiek 
izdzēsti, kad tie vairs nav nepieciešami programmas ieviešanai.  



ALSO LATVIA ir tiesīga apstrādāt datus, ko tā ir saņēmusi saistībā ar biznesa attiecībām vai 
attiecībā uz ABC dalībnieku, neatkarīgi no tā, vai šie dati nāk no paša dalībnieka vai no trešajām 
personām Fizisko personu datu apstrādes likuma izpratnē. Klientu dati tiek glabāti saskaņā ar 
Fizisko personu datu apstrādes likuma VIII nodaļas noteikumiem.  

10.2. Reklāma un tirgus izpēte  

Dalībnieks piekrīt, ka saglabātos pamatdatus un darījuma datus, kā arī jebkuru brīvprātīgi 
sniegtu informāciju, kas apkopota tirgus izpētes nolūkos, kā arī atlasīto informāciju individuālai 
izveidošanai un nosūtīšanai pa pastu vai e-pastu, var izmantot arī ALSO LATVIA.  

Šajā sakarā ALSO LATVIA var arī nosūtīt šos datus izmantošanai līgumpakalpojumu 
sniedzējiem (pasūtījumu datu apstrādātājiem). Tur uzglabātie klientu dati pēc akcijas beigām 
nekavējoties tiek izdzēsti.  

Darījuma datus, ko var izmantot, lai izdarītu secinājumus par dalībnieka konkrēto pirkšanas 
rīcību, piemēram, apgrozījuma rādītājus, pasūtītās preces vai uzņēmumu, kas piedāvā preces 
pārdošanai, nekādā gadījumā neizpauž trešajām personām.  

Šo paziņojumu par piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, nosūtot par to rakstveida paziņojumu 
ALSO Bonus Club (ALSO LATVIA, ALSO Bonus Club, Liliju iela 29, Mārupe, LV2167, Latvija 
e-pasts: bonusclub.LATVIA@also.com). Dalība ABC joprojām ir iespējama pēc šī paziņojuma 
par piekrišanu atsaukšanas; personas datu izmantošana ārpus ABC administratīvo procesu 
jomas šādā gadījumā ir aizliegta. 

11. Bezskaidras naudas labumi  

Dalībniekam visos gadījumos ir pienākums ziņot par visiem bezskaidras naudas labumiem, kas 
var tikt piemēroti, un patstāvīgi veikt nepieciešamo maksājumu. Tiem ALSO LATVIA vai ALSO 
LATVIA norīkotais pakalpojumu sniedzējs neuzliks nodokļus ar vienotu likmi vai arī neiekļaus 
norādītās cenas punktos. Ja attiecīgās nodokļu iestādes to pieprasa, ALSO LATVIA sniedz 
informāciju par pieprasītajām atlīdzībām. 

12. Vispārīgie noteikumi  
12.1. Ja kāds atsevišķs līguma noteikums, ieskaitot šos noteikumus, ir pilnībā vai 

daļēji nederīgs vai ja līguma noteikumos ir nepilnības, citi noteikumi vai to daļas turpina 
būt spēkā neatkarīgi no tā. Nederīgos vai trūkstošos noteikumus aizstāj ar attiecīgajiem 
obligātajiem noteikumiem.  

12.2. Piemēro Latvijas likumdošanu, izņemot ANO Konvenciju par preču 
starptautiskas pārdošanas līgumiem.  

12.3. Jurisdikcijas vieta ir Liliju iela 29, LV-2167, Mārupe.  
12.4. Visu prasību, kas saistītas ar ABC biznesa darījumiem, izpildes vieta ir ALSO 

LATVIA reģistrētais birojs.   

Derīgs no 2019. gada septembra 

ALSO LATVIA 

Liliju iela 29, Mārupe, LV2167, Latvija 


