APSTIPRINĀTS
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
2022. gada 20. jūnija valdes sēdē Nr.4
Stājas spēkā 2022. gada 21. jūnijā

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
Elektroniskās dāvanu kartes lietošanas noteikumi
1.

Elektroniskās dāvanu kartes, turpmāk – Kartes, pārdevējs ir sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, juridiskā adrese
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, e-pasts: info@loc.lv, turpmāk - LOC.

2.

Iegādājoties Karti, pircējs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem noteikumiem un
pakalpojumu cenrāžiem.

3.

Karti var izmantot, norēķinoties par LOC piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, šādās
vietās:
3.1. LOC Olimpiskais centrs, Brīvības iela 39, Liepāja;
3.2. LOC Baseins un SPA, Brīvības iela 39, Liepāja;
3.3. LOC Ledus halle, Brīvības iela 1, Liepāja;
3.4. LOC Manēža, Brīvības iela 55, Liepāja;
3.5. LOC Tenisa halle, Liedaga iela 7, Liepāja.

4.

Kartes derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši no tās iegādes brīža (iegādes datuma). Pēc
Kartes derīguma termiņa beigām neiztērētais Kartes atlikums pircējam (uzrādītājam) netiek
atmaksāts.

5.

Kartei ir ierobežota minimālā un maksimālā pieļaujamā nominālvērtība un tā nedrīkst būt
mazāka par 10,00 EUR (desmit eiro) un lielāka par 150,00 EUR (simts piecdesmit eiro).

6.

Karti var izmantot vairākkārtīgai maksājumu veikšanai tās derīguma termiņa un
nominālvērtības ietvaros. Ja pirkuma vērtība ir lielāka par Kartē esošo naudas summu,
trūkstošo summu var samaksāt skaidrā naudā vai ar norēķinu karti.

7.

Kartes termiņu ir iespējams atjaunot vienu reizi uz 3 (trīs) mēnešiem, samaksājot Kartes
atjaunošanas maksu 1,50 EUR apmērā ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Kartes
derīguma termiņa beigām. Kartes derīguma termiņš tiek atjaunots 2 (divu) darba dienu laikā.

8.

Mehāniski bojāta karte, ar kuru nav iespējams norēķināties, ja ir identificējams numurs, var
tikt apmainīta pret jaunu Karti (nepagarinot derīguma termiņu), samaksājot Kartes
atjaunošanas maksu 1,50 EUR apmērā. Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli un bojāta
karte netiek mainīta pret jaunu Karti, ja tai tiek konstatētas viltojuma pazīmes. Kartes
nozaudēšanas gadījumā tā netiek atjaunota, kartes pārdevējs neatbild par pircēja
zaudējumiem un tos neatlīdzina.

9.

Kartē esošo naudas summas atlikumu iespējams pārbaudīt jebkurā Kartes tirdzniecības
vietā. Kartes atlikums netiek izmaksāts skaidrā naudā.
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10. Ar Karti nevar norēķināties par trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem un to komisijas
maksām, iegādāties dāvanu kartes vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"BIĻEŠU SERVISS", reģistrācijas numurs 40003493078 un sabiedrības ar ierobežotu
atbildību "Biļešu Paradīze", reģistrācijas numurs 40003394937, tirgotās biļetes.
11. Telekomunikāciju vai citu tehnisku problēmu gadījumā Kartes uzrādītājam apmaksa par
konkrēto preci vai pakalpojumu ir jāveic skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, ja tas ir
iespējams.
12. Karti aizliegts pārdot vai kā citādi komerciāli izmantot bez LOC iepriekšējas rakstveida
piekrišanas.
13. Jebkādas pretenzijas par Kartēm, t.sk. darījumiem ar Kartēm, Karšu pieņemšanu /
nepieņemšanu, par Karšu atlikumiem un citiem jautājumiem, Kartes lietotājam ir tiesības
iesniegt jebkurā Kartes tirdzniecības vietā ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc Kartes derīguma
termiņa beigām.
14. Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā, norādot pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas
kodu un kontaktinformāciju, Kartes numuru, darījumu vai datus, kurus pretenzijas
iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato pretenziju, un pretenzijas iesniedzēja
prasījumu. Pretenzijai arī jāpievieno tā Karte, ar kuru ir saistīta pretenzija.
15. Pretenzijas tiek izskatītas 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
16. LOC ir tiesības veikt izmaiņas Kartes lietošanas noteikumos, par to iepriekš informējot
vietnē www.loc.lv.
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