
PREČU IEGĀDES NOTEIKUMI 

Pārdevējs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “H3” (turpmāk – SIA H3), vienotās reģistrācijas Nr. LV50203190711 , 

juridiskā adrese Prāmju iela 14, Jūrmala, LV-2011, faktiskā adrese Ventspils šoseja 10, Jūrmala, LV-2011, e-

pasts eveikals@darzacentrs.lv, tel. Nr. 24558877 

Kā iepirkties 

Preces varat iegādāties www.darzacentrs.lv, vai mūsu veikalā, Ventspils šoseja 10, Jūrmala, LV -2011. Ja ir 

jautājumi par preci vai nepieciešama konsultācija, tehniska palīdzība, sazinieties ar mums kontakti pieejami 

www.darzacentrs.lv mājas lapā. 

Izvēlētās preces pievienojiet pirkuma grozam, aizpildiet, pirkuma noformēšanai un saņemšanai nepieciešamo 

informāciju, apstipriniet, ka esat iepazinušies ar noteikumiem un veicot pirkuma noformēšanu, Jūs apņematies 

veikt samaksu par pirkumu un saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 noslēgt distances līgumu. 

Tiklīdz pasūtījums tiks apstrādāts, Jūs uz Jūsu norādīto e-pastu saņemsiet rēķinu, kura apmaksu veiksiet saskaņā 

ar rēķinā norādīto informāciju. 

Kā apmaksāt pirkumu 

 Ar bankas pārskaitījumu. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Jūs saņemat rēķinu, pēc kura apmaksas notiek 

preces piegāde.  

 Skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, apmaksājot pasūtīto preci uz vietas veikalā.  

Piegādes laiks 

Ja prece atrodas mūsu noliktavā Latvijā, tad preču piegāde, Latvijas teritorijā, tiek veikta 2-3 darba dienu laikā, 

ja prece atrodas noliktavā Baltijas valstīs vai Zviedrijā, tad 5-10 darba dienu laikā, bet ne vēlāk, kā 30 dienu 

laikā no pasūtījuma samaksas saņemšanas brīža. 

Piegādes maksa un noteikumi 

Sadarbojamies ar Omniva, DPD un Venipak kurjerdienestiem, standarta izmēra un svara preces sūtam ar 

pakomātu starpniecību, Latvijā cena 3,00 euro, uz citām Eiropas savienības valstīm saskaņā ar kurjerdienesta 

cenrādi. Sūtijumi ar kurjeru Latvijā 15,00 euro, uz citām Eiropas savienības valstīm saskaņā ar kurjerdienesta 

cenrādi. 

Garantija 

Precei ir noteikta 24 mēnešu ražotāja garantija, ja pircējs ir fiziska persona, kā arī 12 mēnešu garantija, ja 

pircējs ir juridiska persona.  

Atgādinām, ka 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas, patērētājam ir likumā noteiktas tiesības pieteikt 

pārdevējam prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci. 
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