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ĪPAŠIE PREMIUM PLUS DĀVANU KARŠU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
1.

ŠAJOS NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
Šādiem terminiem šajos noteikumos ir šāda nozīme:
Dāvanu karte – PREMIUM PLUS dāvanu karte;
Iestāde - SIA „Transact Pro”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar numuru 41503033127, juridiskā
adrese Kr. Valdemāra iela 62, Rīgā, LV-1013, Latvijā;
Klients – Dāvanu kartes Pircējs un / vai Lietotājs;
Noteikumi – šie īpašie PREMIUM PLUS dāvanu karšu lietošanas noteikumi;
Uzņēmums – SIA “NARVESEN BALTIJA”, vien.reģ. nr. 40003365783.
Pārējie termini ir lietoti tādā pašā nozīmē kā Iestādes Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumu 1. punktā
norādītie.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Šie Noteikumi regulē Dāvanu karšu iegādes un lietošanas kārtību, kā arī tiesiskās attiecības starp Pircēju, Lietotāju no
vienas puses un Iestādi no otras puses, kas saistītas ar Iestādes emitēto Dāvanu karšu iegādi, izsniegšanu un lietošanu,
un ir saistoši visiem Klientiem papildus Iestādes Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumiem un uzskatāmi
par speciālajiem noteikumiem attiecībā pret Iestādes Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumiem.
2.2. Tiesiskās attiecības starp Klientiem un Iestādi, kas saistītas ar Dāvanu kartes lietošanu un kas nav atrunātas
Noteikumos, regulē Iestādes Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumi, starptautisko maksājumu karšu
organizāciju (Visa un MasterCard, atbilstoši Dāvanu kartes zīmolam) noteikumi un citi Iestādes noteikumi, ciktāl tie
nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.
ĪPAŠIE NOTEIKUMI
3.1. Dāvanu kartes iepējams iegādāties tikai Uzņēmuma tirdzniecības vietās.
3.2. Klients ir tiesīgs patstāvīgi izvēlēties Dāvanu karšu nominālvērtību robežās no EUR 10,00 (desmit eiro) līdz EUR 150,00
(viens simts piecdesmit eiro).
3.3. Viena persona vienā Uzņēmuma tirdzniecības vietā ir tiesīga iegādāties 1 (vienu) Dāvanu karti, ievērojot Noteikumu
3.2. punktā noteiktos Dāvanu kartes nominālvērtības ierobežojumus.
3.4. Juridiskās personas ir tiesīgas iegādāties Dāvanu kartes, pārsniedzot noteiktos skaita un nominālvērtības kopsummas
ierobežojumus, aizpildot un iesniedzot noteiktas formas pieteikumu Uzņēmuma centrālajā birojā Aiviekstes ielā 5,
Rīgā. Līgums par Dāvanu karšu iegādi tiks uzskatīts par noslēgtu pēc atbilstoša akcepta saņemšanas no Iestādes.
3.5. Iegādājoties Dāvanu kartes, Klientam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un / vai citus dokumentus,
kas apliecina tā tiesības noslēgt līgumu par Dāvanu karšu iegādi, ja to pieprasa pārdevējs Uzņēmuma tirdzniecības
vietā.
3.6. Dāvanu kartes Derīguma termiņš ir norādīts uz pašas kartes.
3.7. Dāvanu kartes Lietošanas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no kartes iegādes brīža; Lietošanas termiņš uz kartes
netiek norādīts.
3.8. Dāvanu kartes nominālvērtība uz kartes netiek norādīta.
3.9. Uzņēmuma izsniegtais čeks par tajā norādīto summu, kas apliecina kartes iegādi un Klienta pieprasījumu veikt Kartes
uzlādi čekā norādītās un Klienta samaksātās summas apmērā, kalpo par pierādījumu un apliecinājumu tam, kādai
jābūt Klienta iegādātās Kartes nominālvērtībai, kā arī par atskaites dienu, no kuras sāk tecēt Kartes lietošanas termiņš.
3.10. PIN kods darījumu autorizācijai un Dāvanu kartes atlikuma aplūkošanai ir vienāds visām PREMIUM PLUS Dāvanu
kartēm un ir 1234.
3.11. Dāvanu karti var izmantot pirkumiem internetā uzreiz pēc tās iegādes; pirms darījumu veikšanas internetā
nepieciešams uzstādīt 3D Secure paroli, kas var būt nepieciešama darījumu autorizācijai. Lai uzstādītu (vai vēlāk
mainītu) 3D Secure paroli kartei, nepieciešams:
3.11.1. atvērt lapu www.transactpro.lv/premium;
3.11.2. ievadīt kartes numuru un CVC2 kodu tiem paredzētajos laukos un nospiest “Ieiet”;
3.11.3. izvēlēties “Uzstādīt/Atjaunot paroli pirkumiem internetā” un sekot turpmāk norādītajām instrukcijām.
3.12. Ar Dāvanu karti nevar norēķināties par precēm un pakalpojumiem degvielas uzpildes stacijās ārpus Latvijas, par
viesnīcu pakalpojumiem, par transporta līdzekļu nomu un pirkumiem bez autorizācijas.
3.13. Skaidras naudas izņemšana, izmantojot Dāvanu karti, nav iespējama.

