Armgate SIA standarta ierobežotā garantija (LV)
Šī standarta ierobežotā garantija attiecas uz produktiem, kurus pārdod SIA Armgate, Latvia, reģ. Nr. 50003208531
(turpmāk tekstā - "ARMGATE").
I. Ierobežota garantija
1. Ierobežota garantija. Par katru pārdoto produktu ARMGATE piedāvā sākotnējam īpašniekam ("PIRCĒJS")
ierobežotu garantiju pret neatbilstību produkta specifikācijām vai jebkādiem materiāla un apstrādes defektiem uz laiku,
kas noteikts pārdošanas līgumā, vai gadījumā, ja periods nav noteikts pārdošanas līgumā vai pārdošanas līguma nav,
uz divpadsmit (12) mēnešiem no produkta uzstādīšanas dienas. Gadījumā, ja instruments nav uzstādīts pēc trim (3)
mēnešiem no rēķina datuma, garantijas laiks sākas no rēķina datuma. Ja sākotnējās garantijas laikā tiek atklāta
neatbilstība specifikācijai vai materiālu vai ražošanas defekts, PIRCĒJAM nekavējoties rakstiski jāinformē ARMGATE.
Termiņā, kas noteikts pārdošanas līgumā, vai, ja tas nav noteikts pirkuma līgumā, saprātīgā laikā pēc šāda
paziņojuma, ARMGATE novērsīs visus materiālu vai apstrādes defektus vai šāda remonta vietā un pēc savas izvēles
aizstās produktu. Uz ARMGATE izplatītāju pārdotajiem produktiem un detaļām attiecas Izplatītāja noteikumi un
nosacījumi.
Sākotnējās garantijas laikā ARMGATE piedāvā ierobežotu garantiju katrai ARMGATE servisa personas salabotai vai
nomainītai daļai vai produktam uz sekojošo periodu (a) produkta sākotnējās garantijas atlikušajā termiņā vai (b)
deviņdesmit (90) dienas pēc remonta vai nomaiņas datuma, atkarībā no tā, kurš periods ir garāks. Pēc sākotnējās
garantijas perioda beigām ARMGATE piedāvā deviņdesmit (90) dienu ierobežotu garantiju katrai daļai vai
izstrādājumam, kuru salabojusi vai nomainījusi ARMGATE servisa persona. Turklāt ARMGATE garantē, ka tā pārdotie
produkti un daļas atbilst ARMGATE rakstiskajām specifikācijām. Iepriekš minētās ierobežotās garantijas attiecas tikai
uz daļām un darbaspēku, un ARMGATE negarantē un neatlīdzinās PIRCĒJAM citas izmaksas, kas saistītas ar
attiecīgā produkta remontu vai nomaiņu. Iepriekš minētās ierobežotās garantijas attiecas tikai uz bojātu daļu un / vai
izstrādājumu remontu vai nomaiņu, un šāda noteikšana būs tikai ARMGATE ziņā. Uz šīs I.1. Iedaļas ierobežotām
garantijām attiecas izklāstītie tālāk garantijas izņēmumi.
2. Pēcpārdošana. Trešo pušu daļu izmantošana produkta ekspluatācijā vai apkopē, kā arī neautorizēta servisa
personāla veikts remonts vai apkope nekavējoties atceļ visas turpmākās ARMGATE garantijas saistības. ARMGATE
piegādātie palīgmateriāli tiek pārdoti pēc sākotnējā stāvokļa, un tiem nav garantijas pēc to piegādes labā darba
kārtībā.
3. Ierobežotas garantijas izņēmumi. Izņemot I.1. Sadaļā norādītās garantijas, ARMGATE atsakās no visām tiešajām
vai netiešajām garantijām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar garantiju tālākpārdošanai, piemērotību noteiktam mērķim
un citu personu intelektuālā īpašuma pārkāpšanu. Tomēr ar nosacījumu, ka šī intelektuālā īpašuma garantija attiecas
uz produktu tikai tik ilgi, kamēr PIRCĒJS (i) nemodificē produktu, neapvieno produktu ar citiem elementiem vai
neizmanto produktu praksē vai procesā, un šāda modifikācija, kombinācija vai prakse, kuras sastāvdaļa ir produkts, ir
šādas pretenzijas vai apgalvojuma par pārkāpumu priekšmets un (ii) izmanto produktu parastos apstākļos un
paredzētajiem mērķiem. ARMGATE nesniedz tiešu vai netiešu garantiju attiecībā uz savu produktu dizainu,
pārdošanu, uzstādīšanu vai lietošanu. ARMGATE garantijas netiks paplašinātas, un nekādas ARMGATE saistības vai
atbildība neradīsies arī tāpēc, ka ARMGATE sniegs tehniskas konsultācijas, aprīkojumu vai pakalpojumus saistībā ar
jebkuru produktu. ARMGATE atsakās no visām citām garantijām un apliecinājumiem, un ARMGATE nesniedz nekādu
garantiju mutvārdu paziņojumiem, ko tās darbinieki izteikuši, kamēr viņi veic Pakalpojumus PIRCĒJAM.
ARMGATE negarantē neviena produkta: (i) nepārtrauktu darbību vai darbību bez kļūdām; (ii) faktisko veiktspēju,
izņemot produkta spēju izpildīt ARMGATE rakstiski izteiktās specifikācijas. Gadījumā, ja PIRCĒJS vēlas veikt
specifikācijas pārbaudi, PIRCĒJS ir atbildīgs par ARMGATE paziņošanu 10 (desmit) dienas pirms pieprasītās
specifikācijas pārbaudes datuma, kā arī par visu nepieciešamo palīgmateriālu, reaģentu un detaļu sagatavošanu
specifikācijas pārbaudei saskaņā ar ražotāja instrukcijām; (iii) apkopi (ieskaitot bez ierobežojumiem blīvju un blīvju
nomaiņu, pielāgojumus, nelielus remontdarbus un citas pārbaudes, profilaktiskas vai citas); iv) izmantošanu
nepiemērotos apstākļos vai neatbilstoši ekspluatācijas instrukcijām. Nav garantijas produktiem, kas, pēc ARMGATE
ieskatiem, ir bojāti vai daļēji bojāti (a) nepareizas lietošanas, nolaidības vai negadījuma rezultātā; b) nepareizas
lietošanas, uzstādīšanas, uzglabāšanas vai izmantošanas rezultātā; c) nepareizas vai nepietiekamas apkopes vai
kalibrēšanas rezultātā; d) darbības ārpus publicētās vides specifikācijas rezultātā; e) nepareizas vietas sagatavošanas
vai uzturēšanas rezultātā; f) neatļautu remontu vai nomaiņu rezultātā; g) izmaiņu, kuru nolaidības dēļ vai kā citādi
nepareizi veikušas personas, kas nav ARMGATE; (h) PIRCĒJA piegādātas programmatūras vai piederumu lietošanas
rezultātā; i) lietošanas kopā ar neapstiprinātu papildaprīkojumu vai mijiedarbības ar to rezultātā; j) ABC tipa vai sausā
pulvera ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas rezultātā; vai k) noplūdušu paraugu materiālu dēļ. ARMGATE nesniedz
nekādu garantiju tās personāla mutiskajiem izteikumiem, kamēr viņi mēģina palīdzēt PIRCĒJAM darboties ar
produktu. Šī standarta ierobežotā garantija neattiecas uz priekšmetiem, ko produkti patērē to parastās lietošanas
laikā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar drošinātājiem, baterijām, papīru, starpsienām, stiprinājumiem, skrūvēm,
drošinātājiem, pirolīzes, žāvētāja vai skrubera caurulēm, laivu paraugiem, krāsnīm vai lampām.

Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja ARMGATE pārdotajos izstrādājumos tiek izmantotas ARMGATE piegādātās vai
ARMGATE rakstiski ieteiktās daļas, palīgmateriāli un standarti.
4. Izdevumi par darbu bez garantijas. Visi ARMGATE veiktie remonti vai nomaiņa pēc piemērojamā ierobežotā
garantijas perioda beigām tiks veikti saskaņā ar ARMGATE standarta likmēm attiecībā uz detaļām un darbaspēku.
Turklāt, ja ARMGATE pārbaudes laikā ARMGATE nosaka ka produkta stāvoklis, par kuru tiek iesniegta garantijas
prasība, nav izraisīts ar ARMGATE materiāla un/vai izgatavošanas defektu, bet tas ir kāda cita nosacījuma rezultāts,
tostarp, bet neaprobežojoties ar bojājumiem. ko izraisījis kāds no I.3. sadaļā norādītajiem notikumiem vai apstākļiem,
PIRCĒJS ir atbildīgs par visiem ARMGATE radītajiem izdevumiem, veicot produkta pārbaudi.
5. Ekskluzīvs līdzeklis. Šeit ietvertā ierobežotā garantija ir PIRCĒJA ekskluzīvs līdzeklis attiecībā uz ARMGATE
pārdotajiem produktiem, un ARMGATE atbildība tiek ierobežota tikai ar šeit norādīto rakstisko ierobežoto garantiju.
Neviens ARMGATE darbinieks, pārstāvis vai aģents nav pilnvarots skaidri vai netieši modificēt, paplašināt, vai mainīt
jebkuru šeit izteikto ierobežoto garantiju PIRCĒJAM.
6. Procedūra un izmaksas. Visas ierobežotās garantijas prasības ir jāiesniedz rakstiski nekavējoties pēc tam, kad tiek
atklāta neatbilstība specifikācijām vai kādi materiālu vai izgatavošanas defekti. PIRCĒJAM ir jāglabā produkti
ARMGATE pārbaudei. Pēc ARMGATE pieprasījuma PIRCĒJAM ir jānosūta produktu pārbaudei uz ARMGATE.
Jebkura šāda produkta nosūtīšana notiks uz PIRCĒJA rēķina, un PIRCĒJS būs atbildīgs par produkta nozaudēšanu
vai bojāšanu, transportējot šo produktu uz ARMGATE. Neviens produkts netiks nosūtīts uz ARMGATE pārbaudei, ja
vien ARMGATE nav pilnvarojis PIRCĒJU to darīt.
II. ARMGATE atbildības ierobežojumi
1. Vispārīgi. PIRCĒJS piekrīt, ka ARMGATE nekādā gadījumā nav atbildīgs par īpašiem, nejaušiem, izrietošiem vai
soda zaudējumiem, kas balstīti uz jebkuru jurisdikciju neatkarīgi no tā, vai šādi zaudējumi ir paredzami. Šādi
zaudējumi ietver, bet neaprobežojas ar peļņas zaudēšanu, ietaupījumu vai ieņēmumu zaudēšanu, produkta vai
jebkura ar to saistītā aprīkojuma lietošanas zaudēšanu, kapitāla izmaksu zaudēšanu, aizstājoša aprīkojuma
zaudēšanu, aprīkojuma vai pakalpojumu izmaksām, dīkstāvi, trešo personu, tostarp klientu, īpašuma bojājumiem un,
ja vien to neaizliedz piemērojamie valsts tiesību akti, traumām un miesas bojājumiem. ARMGATE kopējā atbildība par
zaudējumiem, kas rodas no jebkādiem cēloņiem, ieskaitot, bez ierobežojumiem, piegādātā produkta (-u),
pakalpojumu, programmatūras vai dokumentācijas defektus vai šī līguma pārkāpumus, nekādā gadījumā nepārsniedz
attiecīgā (-o) produkta (-u) iegādes cenu. PIRCĒJS piekrīt, ka šie ARMGATE atbildības ierobežojumi ir pamatoti un
atspoguļoti summās, ko ARMGATE iekasē par saviem produktiem.
2. PIRCĒJA dati. Ja kādi PIRCĒJA sniegtie dati PIRCĒJA specifikāciju veidā vai atbilstoši jebkuram pirkuma
pasūtījumam vai citai dokumentācijai izrādīsies neprecīzi, visas ARMGATE garantijas vai citas saistītās saistības, kas
uz tām paļaujas, tiks anulētas.
3. Nepārvarama vara. Šī standarta ierobežotā garantija neattiecas uz un ARMGATE nav atbildīga par tiešiem vai
izrietošiem zaudējumiem, kas tieši vai netieši nodarīti: (i) jebkuras nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar dabas katastrofām, piemēram, plūdiem, zemestrīces vai viesuļvētrām; (ii) zaudējumiem, kas
radušies darba strīdu, streiku vai nemieru, sacelšanās, pilsoņu nemieru vai kara laikā vai apstākļos; (iii) bojājumiem
vai nepareizu darbību pārtraukta elektrolīnijas sprieguma, frekvences, elektrisko pīķu vai pārsprieguma, neparasta
trieciena vai elektrisku bojājumu dēļ; iv) nelaimes gadījumiem, ugunsgrēkiem vai ūdens bojājumiem, nolaidību, kodīgu
atmosfēru vai citiem iemesliem, kas nav parasts pielietojums; v) piegādes vai transporta negadījumiem vai valdības
darbību; vai (vi) jebkuriem citiem iemesliem, kas nav pārdevēja kontrolē.
4. Garantijas prasību ierobežojums. Pirms ARMGATE pienākuma veikt jebkādu ierobežotu garantijas apkalpošanu, kā
noteikts šeit, PIRCĒJAM ir: (i) pilnībā jāapmaksā visi rēķini ARMGATE neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav tieši saistīti ar
attiecīgo produktu; un (ii) jāpaziņo ARMGATE par ierobežotās garantijas prasību sešdesmit (60) dienu laikā no
dienas, kad PIRCĒJS uzzināja vai tam bija pamats uzzināt par defektu.
III. Atbilstība
1. Vispārīgi. Šie Garantijas noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. ARMGATE saglabā tiesības
modificēt šos garantijas noteikumus, lai tie atbilstu politikai vai likumiem, kas reglamentē garantijas jautājumus valstīs,
kuru īpašie aizsardzības līdzekļi atšķiras vai papildina tos, kas aprakstīti šajā dokumentā.
2. Atdalāmība. Ja kāds vai vairāki no Līguma noteikumiem vai priekšmetiem kāda iemesla dēļ tiek uzskatīti par
nederīgiem, nelikumīgiem vai neizpildāmiem, tas neietekmē citu noteikumu vai priekšmetu derīgumu un izpildāmību.

