
Ierīču atpirkšana 

Pirms atpirkuma darījuma noformēšanas Tev ir šādi pienākumi: 

• Atslēgt atpirkuma ierīcei ekrāna drošības kodu un / vai cita veida piekļuves ierobežojumus; 

• Veikt atpirkuma ierīcē esošo personas datu, t.sk., kontaktu, galerijas, kalendāru ierakstu u.c. 

informācijas dzēšanu un šo personas datu saglabāšanu ārpus ierīces;  

• Izņemt no atpirkuma ierīces SIM karti /-es un atmiņas karti (ja tāda ir ievietota); 

• Veikt atpirkuma ierīcē sākotnējo datu atiestatīšanu (factory reset). 

Parakstot atpirkšanas aktu salonā, Tu apliecini, ka: 

• Piekrīti piedāvātajai atpirkuma ierīces vērtējuma summai;  

• Neizteiksi nekāda veida pretenzijas pret SIA “BITE Latvija” un SIA “BITE Latvija Retail” sakarā ar 

atpirkuma ierīcē esošo personas datu apstrādi un dzēšanu pēc atpirkuma akta noformēšanas; 

• Esi atpirkuma ierīces pilntiesīgs īpašnieks  /-ce vai esi atbilstoši pilnvarots /-a veikt šīs ierīces 

pārdošanu; 

• Atpirkuma ierīce nav bloķēta lietošanai elektronisko sakaru tīklos, tā ir orģināla un atbilst ražotāja 

specif ikācijai: 

• Atpirkuma ierīce nav zagta un tai nav noteikti vai pielīgti citi ierobežojumi;  

• Atpirkuma ierīces pārdošana nav saistīta ar Tavu komercdarbību (saimniecisko darbību). Tu esi 

informēts, ka par nereģistrētas komercdarbības (saimnieciskās darbības) veikšanu iestājas 

administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;  

• Atpirkuma ierīces īpašuma tiesības tiek nodotas SIA “BITE Latvija”, reģ.Nr. 40003742426, ar 

atpirkuma akta parakstīšanas brīdi. 

Parakstot atpirkšanas aktu, Tu esi informēts un piekrīti, ka: 

• Iekārtas atpirkuma vērtējuma summa (cena ar PVN), kas norādīta atpirkuma aktā, Tev tiek 

piešķirta kā pirmā iemaksa jaunas ierīces iegādei nomaksā vai kā attiecīga apmēra maksājuma 

daļa no jaunās ierīces standarta pārdošanas cenas ; 

• Jaunās ierīces standarta pārdošanas cenai ir jābūt vismaz par 1 (vienu) eiro lielākai kā Tavas 

pārdotās ierīces atpirkuma vērtējuma summai;  

• Atpirkuma ierīcei Tu vari nepievienot papildu aksesuārus, piemēram, lādētāju, austiņas, orģinālo 

iepakojumu u.c. Pievienošanas gadījumā papildus atlīdzība par šiem aksesuāriem Tev netiek 

aprēķināta un izmaksāta; 

• Gadījumā, ja Tu jauno ierīci nodod remontā un servisa centra slēdzienā sniegts apstiprinājums 

Tavai prasībai par naudas atgriešanu, tad nauda Tev tiek atgriezta šādā kārtībā: 

o Atpirkuma darījuma dienā veiktais maksājums par jauno ierīci Tev tiek atgriezts uz vietas, 

šajā atpirkuma aktā norādītajā atpirkuma veikšanas vietā, atpirkuma ierīces vērtējuma 

summa (cena ar PVN) tiek atgriezta uz Tavu norādīto norēķinu kontu pārskaitījuma 

veidā, un / vai; 

o Atpirkuma ierīces vērtējuma summa (cena ar PVN) un Tavi ikmēneša maksājumi par 

jauno ierīci, kas veikti saskaņā ar nomaksas līguma noteikumiem, tiek atgriezti uz Tavu 

norādīto norēķinu kontu pārskaitījuma veidā.  

Patiesas informācijas sniegšanas pienākums, parakstot atpirkšanas aktu: 

Parakstot šo atpirkuma aktu, Tu apliecini, ka atpirkuma aktā Tevis sniegtā informācija ir pareiza un 

patiesa. Tu esi informēts, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, Tev var tikt atp rasīta 

atpirkuma ierīces vērtējuma summa (cena ar PVN) un Tavs pienākums ir to atgriezt, un šādā gadījumā 

Tev var iestāties Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā atbildība. Strīdi, kas saistīti ar 

nepatiesas informācijas sniegšanu, tiek izskatīti tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā. 


