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SIA „VALPRO” maksāšanas nosacījumi 

PIRCĒJS veic maksājumu ar pārskaitījumu par Preci/Pakalpojumu atbilstoši apmaksas nosacījumiem, 
 kas minēti Pasūtījuma apstiprinājumā vai līgumā un/vai Preces/Pakalpojuma pavaddokumentos. 
PIRCĒJS maksājumu par Preci pārskaita uz Preces/Pakalpojuma pavaddokumentos norādīto bankas
kontu. Par bankas konta izmaiņām PĀRDEVĒJS brīdina PIRCĒJU 1 mēnesi iepriekš, nosūtot informatīvu
vēstuli. 
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā maksājuma summa saņemta PĀRDEVĒJA kontā bankā.
PIRCĒJA bankas un Starpbanku komisijas maksas sedz PIRCĒJS. Pirmais tiek dzēsts hronoloģiski
vecākais parāds. 
PIRCĒJAM - LR rezidentiem par katru samaksas termiņa kavējuma dienu PĀRDEVĒJS ir tiesīgs aprēķināt
līgumsodu 0,05% apmērā no neapmaksātās summas. 
Ja PIRCĒJAM ir kavēti maksājumi, PĀRDEVĒJS no ienākošo maksājumu summām vispirms dzēš  
 līgumsodu, un pēc tam pamatparādu par Preci/Pakalpojumu. 
Ja PIRCĒJS nav norēķinājies par Preci/Pakalpojumu, kurai ir pienācis apmaksas termiņš, PĀRDEVĒJAM
ir tiesības atlikt nākamo Preču nosūtīšanu vai Pakalpojumu izpildi līdz kavētā parāda nomaksai. 
PĀRDEVĒJS un PIRCĒJS var savstarpēji vienoties par Sconto atlaides procentu, ja PIRCĒJS veic 
 maksājumu par Preci/Pakalpojumu pirms preču nosūtīšanas/ pakalpojuma izpildes. PIRCĒJS saņem un
piemēro Sconto atlaidi maksājuma summai pie nosacījuma, ka Preces izsūtīšanas dienā vai
Pakalpojuma sniegšanas dienā PĀRDEVĒJS ir saņēmis bankas kontā Priekšapmaksu, atbilstoši
PĀRDEVĒJA izrakstītajam priekšapmaksas rēķinam. 
PĀRDEVĒJS un PIRCĒJS var savstarpēji vienoties par Sconto atlaides procentu un Sconto atlaides
derīguma termiņu, ja PIRCĒJS veic maksājumu par Preci/Pakalpojumu ātrāk par savstarpēji nolīgto
apmaksas termiņu. PĀRDEVĒJS Sconto atlaides nosacījumus atspoguļo Preces/ Pakalpojuma
pavaddokumentos. Sconto atlaides derīguma termiņš tiek piemērots no Preces/Pakalpojuma
pavaddokumenta izrakstīšanas datuma. PIRCĒJS saņem un piemēro Sconto atlaidi maksājuma summai
pie nosacījuma, ka Sconto atlaides derīguma termiņā, PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājuma summu par
preci PĀRDEVĒJA kontā bankā. 
PIRCĒJAM saskaņā ar PĀRDEVĒJA paziņojumu ir pienākums atmaksāt Sconto atlaides summu, ja
Sconto atlaide ir piemērota nepamatoti vai pārkāpjot šos noteikumus. 
PĀRDEVĒJS saglabā īpašuma tiesības uz piegādāto Preci līdz brīdim, kad PIRCĒJS to ir pilnīgi
apmaksājis. 
Maksājumu kārtības noteikumu neievērošana dod tiesības PĀRDEVĒJAM turpmāk mainīt apmaksas
nosacījumus vai palielināt pārdošanas cenas, iepriekš par to informējot PIRCĒJU. 
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