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1. pants — Definīcijas
Piešķiršana : nepārprotama vidaXL deklarācija Pircējam, ka Pircējam tiek piešķirta izsoles prece, kurai Pircējs ir
veicis likmi. Šī deklarācija var nozīmēt, ka apstiprinājums ir nosūtīts pa e-pastu;
Izsole : tiešsaistes izsole, ko Izsoles vietnē piedāvā vidaXL;
Izsoles noteikumi un nosacījumi : šie vispārīgie izsoles nosacījumi;
Izsoles vietne : vietne, kas darbojas ar vietrādi URL vidaxl.com.au, un jebkura cita vietne vai vietne, kuru
piešķīris vidaXL.
Solītājs : patērētājs, kurš reģistrējas dalībai Izsolēs vai ir reģistrējies dalībai Izsolē;
Pircējs : Solītājs, kuram ir piešķirta prece;
Patērētājs : fiziska persona, kas nedarbojas kādas profesijas vai uzņēmuma vārdā;
Piedāvājums: Solītāja piedāvātā summa par preci Izsolē, ieskaitot nodokļus;
Personas dati : (personas) dati, kas Patērētājam jāsniedz vidaXL, lai reģistrētos un piedalītos Izsolē, un kuri ir
izsekojami līdz viņa/viņas personai;
Pirkuma līgums : pirkuma līgums starp personu, kurai ir visaugstākā likme Izsolē, un vidaXL, pamatojoties uz
preces piešķiršanu;
vidaXL: vidaXL Europe B.V.

2. pants - Piemērojamība
2.1. Papildus VISPĀRĪGAJIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM VISPĀRĪGIE IZSOLES NOTEIKUMI
UN NOSACĪJUMI tiek piemēroti arī attiecībās starp vidaXL un Solītāju katrā vidaXL izsolē, Izsoles
tīmekļa vietnes izmantošanas reizē, Solītāja reģistrācijā dalībai vidaXL Izsolēs un katrā notiekošajā
Izsolē. Visus (vispārīgos) Solītāja nosacījumus vidaXL noraida.
2.2. Piedaloties izsolē, Solītāji apstiprina viens otram, un Patērētājs paziņo vidaXL, ka viņam/viņai ir
pienākums rīkoties saskaņā ar šiem Vispārīgajiem izsoles noteikumiem un nosacījumiem, un viņš ir
saistīts ar no tiem izrietošiem juridiskiem secinājumiem. Pretendentam ir pienākums bez ierunām
ievērot visus noteikumus un nosacījumus un atturēties no rīcības, kas var kaitēt vidaXL kā tiešsaistes
izsoļu nama interesēm.

3. pants - Reģistrācija
3.1. Lai piedalītos Izsolē, Solītājam iepriekš jābūt reģistrētam Izsoles vietnē vidaXL noteiktajā veidā. Turklāt,
piedaloties izsolē, Solītājs apstiprina, ka ir pilnvarots veikt juridiskas darbības. Solītājs arī apstiprina
(Preces piešķiršanas gadījumā), ka ir pilnvarots slēgt Pirkuma līgumu attiecīgajai Izsolei. Turklāt
pretendentam bez ierunām ir jāpiekrīt VISPĀRĪGAJIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM un
VISPĀRĪGAJIEM IZSOLES NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM. vidaXL patur tiesības jebkurā laikā
atteikt reģistrēšanos un dalību Izsolēs savu iemeslu dēļ, kā arī pārtraukt jebkuru līgumu.
3.2. Pēc pirmā vidaXL pieprasījuma Solītājam sevi jāidentificē. Ja viņam/viņai tas neizdodas, Solītājam nav
atļauts piedalīties Izsolē.
3.3. Solītājam ir jāpārliecinās, ka reģistrācijas informācija, ko Solītājs sniedz vidaXL, ir aizpildīta pilnīgi,
patiesi un pareizi. Turklāt Solītājs garantē viņa sniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu. Ja šī
informācija jebkurā laikā mainās, Solītājam ir pienākums nekavējoties informēt vidaXL par šīm
izmaiņām.
3.4. Lietotājvārds un parole, ko Solītājs izmanto izsolē, ir stingri personiski, un Solītājs tos nedrīkst nodot
trešajām personām. Ja Solītājs baidās, ka kāds cits zina viņa paroli, Solītājam nekavējoties jāinformē
vidaXL. Solītājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas notiek Izsolē un ir saistītas ar viņa/viņas paroles
un/vai lietotājvārda izmantošanu, un ir saistošs tām, pat ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos, ja
Solītājs bijis neuzmanīgs ar savu lietotājvārdu un paroli. vidaXL ir tiesīgs pieprasīt Solītāja maksājuma
saistību izpildi saistībā ar likmēm, kas notikušas, izmantojot Solītāja paroli un lietotāja vārdu.

4. pants - Paziņojums par privātumu
4.1. vidaXL izmantos Solītāja (personiskos) datus saskaņā ar Privātuma paziņojumu savā Izsoles vietnē.
Apmeklējot Izsoles vietni, Solītājam vienmēr ir jāiepazīstas ar jaunākajiem Privātuma paziņojuma
grozījumiem.

5. pants - Drošība
5.1. vidaXL pieliek visas pūles, lai aizsargātu savas sistēmas pret datu zaudēšanu un/vai pret jebkādu
nelikumīgu to izmantošanu, un, lai to izdarītu, izmantos atbilstošus tehniskos un organizatoriskos
pasākumus.
5.2. Ieejot Izoles vietnē, Solītājam ir pienākums pret vidaXL nodrošināt sava datora vai jebkuras citas ierīces
aizsardzību pret vīrusiem vai citām nelikumīgām programmām vai failiem, kas izplatīti internetā. Turklāt
Solītājam jāveic atbilstoši pasākumi, lai viņš būtu pasargāts no trešās puses neatļautas savas paroles
un lietotājvārda izmantošanas.

6. pants - Izsoles procedūra
6.1. Izsoles sagatavošanu un norisi nosaka tikai vidaXL. Tas, cita starpā, nozīmē, ka vidaXL nosaka
situāciju pirms Izsoles un tās laikā, un tai ir tiesības noteikt, vai, pēc vidaXL domām, ir pamatots iemesls
nepieļaut cilvēku turpmāku dalību, slēgt vienu vai vairākas Izsoles vai mainīt (apkopot) Izsoles, neatzīt
likmi un pasludināt to par nederīgu un apturēt, atjaunot vai atcelt Izsoli vai veikt citas nepieciešamās
darbības.
6.2. Izsoles ilgums ir norādīts Izsoles vietnē. Neskatoties uz to, vidaXL ir tiesības jebkurā laikā atcelt,
pārtraukt, apturēt vai pagarināt Izsoli (priekšlaicīgi). Ja tehnisku problēmu dēļ Izsole nav atvērta visiem
Solītājiem, vidaXL izmantos tiesības pagarināt izsoli, taču vidaXL nav pienākums to darīt.
6.3. Solītājam ir pienākums pret vidaXL vai tā vārdā ievērot viņam sniegtos norādījumus un instrukcijas
Izsoles gadījumā.
6.4. Izsole notiks secībā, kas norādīta Izsoles katalogā Izsoles vietnē. Tomēr paliek tiesības novirzīties no
secības.
6.5. Solītājs pieņem īpašos nosacījumus, kas var rasties Interneta izsoles laikā, un (tehniskās) problēmas,
kas var rasties. Šajos jautājumos var ietilpt: neiespējamība piekļūt Izsoles vietnei vai konkrētai Izsolei,
neiespējamība veikt Likmi, Izsoles vietnes un/vai pamatā esošās aparatūras un/vai tīkla savienojumu
un/vai programmatūras, kas darbojas izsoles vietnē, nepilnības vai defekti. Turklāt Izsoles vietnes
un/vai pamatā esošās sistēmas uzturēšana var nozīmēt, ka var rasties problēmas, kas var ierobežot
piekļuvi Izsoles tīmekļa vietnei un/vai Izsolei un/vai radīt traucējumus Likmes veikšanā.

7. pants - Izsoļu apraksti
7.1. Izsoļu apraksti un visa informācija Izsoles tīmekļa vietnē tiek veidota, pamatojoties uz principu “zini
labāk”. Taču var gadīties, ka Izsoles apraksts ir nepareizs vai nepilnīgs.

8. pants - Likme
8.1. Likme jāveic tādā veidā, kā Izsoles vietnē norāda vidaXL. Izsole tiek vadīta pēc principa “visaugstākais
solītājs”. vidaXL ir tiesīgs mainīt izsoles norises veidu jebkurā brīdī Izsoles laikā, vienmēr ir pierādījumi
par tikai (vienu) vidaXL publisku ielūgumu izteikt Likmi. vidaXL ir tiesīgs neatzīt likmi, ja vidaXL uzskata,
ka tam ir pamatots iemesls.
8.2. Solītāja iesniegtā Likme tiks uzskatīta par juridiski saistošu piedāvājumu vidaXL. Solītājs ir saistīts ar
Likmi, kas ir neatsaucama un beznosacījumu. Ikvienam Solītājam, kurš piedalās izsolē, ir jāveic likme
par sevi. Un viņš ir personīgi saistīts ar vidaXL un saistībām pret vidaXL, kas izriet no viņa/viņas veiktās
Likmes. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad Solītājs paziņo, ka rīkojas Trešās puses vārdā.
8.3. Ja vairākas personas vēlas veikt kopīgu Likmi (vai iepriekš ir veikušas Likmi), tās ir solidāri un atsevišķi
atbildīgas par saistībām pret vidaXL, kas no tā izriet.
8.4. vidaXL ir tiesības piedalīties Izsolē un veikt Likmes trešās personas vārdā.

9. pants - Pirkuma līguma noslēgšana
9.1. Jebkura Likme, ko jūs ievietojat vidaXL Izsolēs, ir likumīgs piedāvājums preces iegādei. Jūs nedrīkstat
atsaukt cenu, izņemot konkrētus apstākļus, kas atļauti piemērojamajos likumos, piemēram, ja prece
neatbilst Izsoles vietnē sniegtajam aprakstam.
9.2. Dalība Izsolē nenozīmē, ka preces beigās tiks pārdotas Solītājam. Pat ja Izsoles vietnē tika norādīts, ka
Izsole notiek saskaņā ar līgumu par visaugstāko cenu, tas nebūt nenoved pie Pirkuma līguma
noslēgšanas.
9.3. Solītājam ir zināms, ka preces, kas tiek pārdotas Izsolēs, ir vidaXL īpašums. Pirkuma līgums tiek
noslēgts starp Pircēju un vidaXL.

10. pants - Rēķini un apmaksa
10.1. Ja vien nav panākta cita vienošanās, klientam apmaksa jāveic 3 dienu laikā pēc tiešsaistes izsoles
beigām.
10.2. Pārdodot produktus patērētājiem, priekšapmaksa, kas pārsniedz 50 %, nekad nav atļauta. Ja tiek
noteikta priekšapmaksa, patērētājs var izmantot tiesības tikai pēc tam, kad noteiktā priekšapmaksa ir
veikta.
10.3. Patērētāja pienākums ir nekavējoties ziņot operatoram par datu vai maksājuma datu neprecizitāti.
10.4. Lietotāja saistību nepildīšanas gadījumā operatoram, ievērojot juridiskos ierobežojumus, ir tiesības
iekasēt no patērētāja saprātīgas izmaksas.
10.5. Maksājot par Izsolē laimēto preci, nav atļauts izmantot atlaižu kodus.

11. pants - Piemērojamie tiesību akti
11.1. Šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos par Izsolēm un strīdiem, kas var rasties no Izsolēm, ir
piemērojami Latvijas likumi.

12. pants - Citi noteikumi
12.1. vidaXL patur tiesības jebkurā laikā mainīt Vispārīgos izsoles noteikumus un nosacījumus. Izmaiņu
gadījumā jaunie nosacījumi tiek piemēroti no nākamās Izsoles. Noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā
darījuma sākumā, būs spēkā līdz darījuma pabeigšanai. Jūsu turpmāka Pakalpojumu izmantošana pēc
jebkādiem Noteikumu un nosacījumu grozījumiem tiks uzskatīta par saistošu piekrišanu šādiem
grozījumiem.

