KLIENTA KARTES LĪGUMS

LIGUMA NR.:
№ договора:

Договор на получение карты клиента

Aizpilda "Wash and Drive"
Заполняет работник Wash&Drive

KLIENTA EKSEMPLĀRS
Экземпляр клиента

Ja jums nepieciešama palīdzība, aizpildot līgumu, zvaniet uz tālruni 20 20 30 75.
Если Вам необходима помощь при заполнении договорa, звоните на информационный телефон 20 20 30 75.

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS (TURPMĀK – KLIENTS):

PILNVAROTAIS (-Ā) PĀRSTĀVIS (-E):
Уполномоченный(- aя) представитель:

Название предприятия (далее – Клиент):

VIENOTAIS REĢ. NR./ NODOKĻU MAKSĀTĀJA KODS:
Единый рег. №/Код налогоплательщика:

PVN MAKS. REĢ. NR.:
Рег. № плательщика НДС:

L V
JURIDISKĀ ADRESE:

PASTA INDEKSS:
Почтовый индекс:

Юридический адрес:

FAKTISKĀ ADRESE:

PASTA INDEKSS:

Фактический адрес:

Почтовый индекс:

LV

LV

KONTAKTPERSONA:
Контактное лицо:

E-PASTS:

KONTAKTTĀLRUNIS:
Контактный телефон:

Эл. Почта:

+
ABAS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES IR VIENOJUŠĀS PAR:
Обе стороны договорились о следующем:

1. Vēlamais kartes limits (aizpilda klients)

2. Piešķirtais kartes limits (aizpilda Wash&Drive)

1. Желаемый кредитный лимит карты (заполняет Клиент)

Nr.

Lietotājs

2. Присвоенный лимит карты (заполняет работник Wash&Drive)

Kartes limits EUR/dienā Kartes limits EUR/mēn.

3. Nepieciešamā informācija, lai nosūtītu rēķinu.

Kartes Nr.

4. Kartes veids (aizpilda Wash&Drive)

3. Необходимая информация для отправки счетов.

E-pasts, uz kuru sūtīt elektroniskos rēķinus/pārskatus. Aizpildīt drukātiem burtiem!

4. Тип карты (заполняет работник Wash&Drive)

Адрес электронной почты, на который отправлять электронные счета/отчеты. Заполнять печатными буквами!

E-PASTS:

Kartes limits EUR/mēn.

✔

Эл. Почта:

Kredītkarte

Кредитная карта

Debetkarte

Дебетoвая карта

Vispārīgie noteikumi
1.
Atbilstoši šiem noteikumiem SIA Wash and Drive (turpmāk tekstā - W&D) izsniedz W&D uzņēmumu Klienta
debetkarti un Klienta kredītkarti (turpmāk tekstā – Karte) bezskaidras naudas norēķiniem par pakalpojumiem
“Wash & Drive” automazgātavās.
2.
Visa informācija par spēkā esošajiem maksas pakalpojumiem un automazgātavu adreses, kurās iespējams
saņemt pakalpojumus, ir pieejama interneta vietnē www.washanddrive.lv. Parakstot šo Līgumu, Klients piekrīt, ka,
īstenojot šo Līgumu, tiek piemērotā W&D cenrādī noteiktā maksa par pakalpojumiem, un atsevišķa rakstveida
vienošanās par konkrētu maksu piemērošanu nav nepieciešama. W&D apņemas elektroniski informēt Klientu par
plānotajām izmaiņām W&D cenrādī vismaz 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā.
3.
W&D klienti ir juridiskas personas (turpmāk tekstā – Klienti) un katram Klientam tiek piešķirts Klienta numurs.
4.
W&D ir tiesības uzskatīt, ka Līgumā norādītā informācija par Klientu atbilst patiesībai un jebkuri paziņojumi,
rēķini, atskaites, kā arī cita informācija Klientam tiek nosūtīta, pamatojoties uz Klienta norādītajiem rekvizītiem. Ja
tikušas veiktas izmaiņas Klienta nosaukumā, juridiskajā adresē, juridiskā statusā, rekvizītos, vai tikusi mainīta
kontaktpersona, Klients apņemas nekavējoties informēt W&D, sūtot e-pastu uz info@washanddrive.lv.
5.
Karte tiek izsniegta, pamatojoties uz Klienta pareizi aizpildītu un parakstītu Līgumu, kas ir saņemts pa pastu
divos eksemplāros W&D birojā Krasta ielā 97a, Rīga, LV-1019 un Klienta maksātspējas izvērtējumu. W&D ir
tiesības nepilnīgi aizpildītu Līguma formu atzīt par nederīgu. Karte tiek nosūtīta Klientam pa pastu ierakstītā
vēstulē uz Līgumā norādīto faktisko adresi.
6.
Novērtējot Klienta iesniegto un citādi pieejamo informāciju par Klientu, W&D veic Klienta maksātspējas
analīzi. Klientam pēc W&D pieprasījuma ir jāiesniedz ﬁnanšu dati (bilance un peļņas zaudējumu aprēķins) 7 dienu
laikā. Pozitīva kredītvērtējuma gadījumā W&D piešķir Klientam kredītlimitu, kas dod Klientam tiesības pirkt
pakalpojumus ar pēcapmaksu piešķirtā kredītlimita apmērā. Kredītlimita apmērs Klientam tiek paziņots, izsniedzot
Klienta Līguma eksemplāru. Gadījumā, ja Klients nav iesniedzis ﬁnanšu datus uz W&D pieprasījuma pamata, kā
arī ja pēc ﬁnanšu datu izvērtēšanas vai kādas citas negatīvas informācijas saņemšanas W&D konstatē riska
pieaugumu, W&D var izmantot šajā punktā noteiktās tiesības vai pieprasīt papildus garantijas kredītriska
segumam. W&D ir tiesības vienpusēji samazināt vai anulēt Klientam piešķirto kredītlimitu, kā arī bloķēt Kartes bez
iepriekšēja brīdinājuma. W&D nav pienākuma izskaidrot Klientam, kādu apsvērumu dēļ tiek pieņemti lēmumi par
kredītlimitu noteikšanu, samazināšanu, anulēšanu un Karšu bloķēšanu.
7.
Ja Karte tiek nozaudēta, nozagta, sabojāta vai Klientam radušās aizdomas par kartes informācijas
nelikumīgu nonākšanu trešo personu rīcībā, Klientam nekavējoties par šo faktu ir jāziņo W&D pa tālruni +371
20203075 un nekavējoties jānosūta iesniegums par Kartes bloķēšanu W&D uz e-pastu: info@washanddrive.lv,
norādot Kartes numuru un laiku, kad tika ziņots par Kartes nozaudēšanu, zādzību, sabojāšanu vai Kartes
informācijas nelikumīgu nonākšanu trešo personu rīcībā. Pēc tam, kad Klients ir atbilstoši paziņojis W&D par
Kartes nozaudēšanu, zādzību, sabojāšanu vai Kartes informācijas nelikumīgu nonākšanu trešo personu rīcībā un
pārliecinājies, ka W&D šādu paziņojumu ir saņēmis, Karte uzreiz tiek anulēta, un W&D uzņemas pilnu atbildību
par visiem turpmākajiem darījumiem, kas veikti ar anulēto Karti. Paziņojuma nesavlaicīgas sniegšanas vai
nesniegšanas gadījumā Klients sedz maksu par saņemtajiem pakalpojumiem, kas veikti ar Klientam izsniegto
Karti, pilnā apmērā. Strīdus gadījumā paziņošanas faktu apliecina tikai Klienta rakstveida iesniegums.
8.
Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un tiek nosūtīti Klientam uz tā norādīto elektroniskā pasta adresi un ir
derīgi bez paraksta. Ja Klients W&D nav iesniedzis rakstveida paziņojumu, ka attiecīgā mēneša rēķins nav
saņemts, W&D uzskata, ka rēķins ir saņemts. Rēķini par pakalpojumiem tiek sagatavoti par iepriekšējo norēķinu
periodu vienu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 10. datumam. Klientam par iepriekšējā norēķinu periodā
saņemtajiem pakalpojumiem jānorēķinās rēķinā norādītajā termiņā, iemaksājot attiecīgo naudas

SIA “WASH AND DRIVE”
(vārds, uzvārds)

summu rēķinā norādītajā W&D norēķinu kontā. Veicot maksājumus, Klientam ir jānorāda savs Klienta numurs
un rēķina numurs. Par samaksas datumu tiek uzskatīts maksājuma saņemšanas datums W&D norēķinu kontā.
9.
Ja Klientam rodas kādas pretenzijas pret W&D rīcību saistībā ar Kartes norēķiniem, tās jānosūta W&D
uz info@washanddrive.lv ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc kārtējā rēķina saņemšanas. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc
šī laika perioda, netiek izskatītas.
10.
Ja Klients nokavē rēķina samaksu, W&D ir tiesības bloķēt Karti un pieprasīt Klientam samaksāt parādu,
parāda atgūšanas izmaksas un līgumsodu 0,1% dienā no neapmaksātās summas, sākot ar pirmo kavējuma
dienu. W&D ir tiesības parāda atgūšanas procesam pret Klientu izmantot ārpakalpojuma sniedzēju (Inkaso).
11.
Ja Karte tikusi bloķēta, Klienta saistību pilnīgas izpildes gadījumā Karte tiek atbloķēta 3 darba dienu
laikā, izņemot gadījumus, kad Līgums ir lauzts, Klientam ir anulēti kredītlimiti vai pret Klientu ir bijis sākts parāda
atgūšanas process.
12.
W&D neatbild par neparedzētu Karšu norēķinu sistēmas darbības pārtraukumu un konkrētas Kartes
darbības pārtraukumu sakarā ar tās defektu vai noteiktā kredītlimita sasniegšanu. W&D neatbild par Klientam
radītajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Kartes kredītlimita samazināšanu, atcelšanu un Kartes
bloķēšanu, vai kuru izraisīšana ir saistīta ar trešo personu prettiesisku rīcību pret W&D. W&D ir tiesīgs aizturēt
savu saistību izpildi līdz 3 darba dienām, ja W&D objektīvu tehnisku vai tehnoloģisku iemeslu dēļ nevar izpildīt
šī Līguma saistības.
13.
Šis ir beztermiņa Līgums, un tas stājas spēkā brīdī, kad Karte ir izsniegta Klientam. Jebkurai no
Līgumslēdzējpusēm ir tiesības lauzt šo Līgumu, iesniedzot otrai Pusei rakstveida paziņojumu. Ja Līgumu lauzt
ierosina Klients, Līgums tiek izbeigts pēc tam, kad Klients ir atdevis tam izsniegto W&D Karti/Kartes un ir
izpildījis visas maksājumu saistības pret W&D saskaņā ar šo Līgumu.
14.
W&D saglabā tiesības veikt izmaiņas Līguma noteikumos, publicējot jaunos Līguma noteikumus savā
interneta vietnē www.washanddrive.lv, vismaz 30 dienas pirms tam, kad minētie grozījumi stājas spēkā. Ja
Klients noraida izmaiņas, Klients uzreiz informē par to W&D. Ja Klients, nepaziņojot par izmaiņu noraidīšanu,
turpina lietot Karti, uzskatāms, ka Klients ir pieņēmis Līguma izmaiņas. Ja Klients noraida minētās izmaiņas,
W&D ir tiesības lauzt šo Līgumu.
15. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no šā Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā.
16. Šis Līgums ir sagatavots divos eksemplāros un abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Klienta, otrs – pie W&D.

Debetkaršu izmantošanas papildnoteikumi.
1.
Klienta debetkarte ir derīga tikai ar pirkumam pietiekamu naudas atlikumu Kartes kontā. Naudas
iemaksas debetkartes kontā var veikt ar pārskaitījumu.
2.
Debetkartes izmantošanas sākšanai Klientam jāiemaksā Wash and Drive bankas kontā naudu. Klienta
pienākums ir veikt maksājumu tikai viena līguma ietvaros. Veicot iemaksas, maksāšanas dokumentos obligāti
jāuzrāda klienta kartes līguma numurs un debetkartes numurs.
3.
Priekšapmaksas atlikums debetkaršu Līguma laušanas gadījumā tiek atmaksātas atpakaļ Klientam,
pamatojoties uz klienta rakstveida pieprasījumu, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šāda pieprasījuma
saņemšanas un Karti/Kartes atdošanu Wash and Drive.

KLIENTS
(datums, paraksts)

SIA "Wash and Drive" Reģ nr. 40103929197
Krasta iela 97a, LV-1019, Rīga, Latvija

(vārds, uzvārds)

(datums, paraksts)

AS “Citadele banka”, LV03PARX0016825120001, SWIFT: PARXLV22
info@washanddrive.lv, Tel.nr. +371 20203075, www.washanddrive.lv

KLIENTA KARTES LĪGUMS

LIGUMA NR.:
№ договора:

Договор на получение карты клиента

Aizpilda "Wash and Drive"
Заполняет работник Wash&Drive

WASH&DRIVE EKSEMPLĀRS
Экземпляр Wash&Drive

Ja jums nepieciešama palīdzība, aizpildot līgumu, zvaniet uz tālruni 20 20 30 75.
Если Вам необходима помощь при заполнении договорa, звоните на информационный телефон 20 20 30 75.

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS (TURPMĀK – KLIENTS):

PILNVAROTAIS (-Ā) PĀRSTĀVIS (-E):
Уполномоченный(- aя) представитель:

Название предприятия (далее – Клиент):

VIENOTAIS REĢ. NR./ NODOKĻU MAKSĀTĀJA KODS:

PVN MAKS. REĢ. NR.:
Рег. № плательщика НДС:

Единый рег. №/Код налогоплательщика:

L V

JURIDISKĀ ADRESE:

PASTA INDEKSS:
Почтовый индекс:

Юридический адрес:

FAKTISKĀ ADRESE:

PASTA INDEKSS:

Фактический адрес:

Почтовый индекс:

LV

LV

KONTAKTPERSONA:
Контактное лицо:

E-PASTS:

KONTAKTTĀLRUNIS:
Контактный телефон:

Эл. Почта:

+
ABAS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES IR VIENOJUŠĀS PAR:
Обе стороны договорились о следующем:

1. Vēlamais kartes limits (aizpilda klients)

2. Piešķirtais kartes limits (aizpilda Wash&Drive)

1. Желаемый кредитный лимит карты (заполняет Клиент)

Nr.

Lietotājs

2. Присвоенный лимит карты (заполняет работник Wash&Drive)

Kartes limits EUR/dienā Kartes limits EUR/mēn.

3. Nepieciešamā informācija, lai nosūtītu rēķinu.

Kartes Nr.

4. Kartes veids (aizpilda Wash&Drive)

3. Необходимая информация для отправки счетов.

E-pasts, uz kuru sūtīt elektroniskos rēķinus/pārskatus. Aizpildīt drukātiem burtiem!

4. Тип карты (заполняет работник Wash&Drive)

Адрес электронной почты, на который отправлять электронные счета/отчеты. Заполнять печатными буквами!

E-PASTS:

Kartes limits EUR/mēn.

✔

Эл. Почта:

Kredītkarte

Кредитная карта

Debetkarte

Дебетoвая карта

Vispārīgie noteikumi
1.
Atbilstoši šiem noteikumiem SIA Wash and Drive (turpmāk tekstā - W&D) izsniedz W&D uzņēmumu Klienta
debetkarti un Klienta kredītkarti (turpmāk tekstā – Karte) bezskaidras naudas norēķiniem par pakalpojumiem
“Wash & Drive” automazgātavās.
2.
Visa informācija par spēkā esošajiem maksas pakalpojumiem un automazgātavu adreses, kurās iespējams
saņemt pakalpojumus, ir pieejama interneta vietnē www.washanddrive.lv. Parakstot šo Līgumu, Klients piekrīt, ka,
īstenojot šo Līgumu, tiek piemērotā W&D cenrādī noteiktā maksa par pakalpojumiem, un atsevišķa rakstveida
vienošanās par konkrētu maksu piemērošanu nav nepieciešama. W&D apņemas elektroniski informēt Klientu par
plānotajām izmaiņām W&D cenrādī vismaz 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā.
3. W&D klienti ir juridiskas personas (turpmāk tekstā – Klienti) un katram Klientam tiek piešķirts Klienta numurs.
4.
W&D ir tiesības uzskatīt, ka Līgumā norādītā informācija par Klientu atbilst patiesībai un jebkuri paziņojumi,
rēķini, atskaites, kā arī cita informācija Klientam tiek nosūtīta, pamatojoties uz Klienta norādītajiem rekvizītiem. Ja
tikušas veiktas izmaiņas Klienta nosaukumā, juridiskajā adresē, juridiskā statusā, rekvizītos, vai tikusi mainīta
kontaktpersona, Klients apņemas nekavējoties informēt W&D, sūtot e-pastu uz info@washanddrive.lv.
5.
Karte tiek izsniegta, pamatojoties uz Klienta pareizi aizpildītu un parakstītu Līgumu, kas ir saņemts pa pastu
divos eksemplāros W&D birojā Krasta iela 97a, Rīga, LV-1019 un Klienta maksātspējas izvērtējumu. W&D ir
tiesības nepilnīgi aizpildītu Līguma formu atzīt par nederīgu. Karte tiek nosūtīta Klientam pa pastu ierakstītā
vēstulē uz Līgumā norādīto faktisko adresi.
6.
Novērtējot Klienta iesniegto un citādi pieejamo informāciju par Klientu, W&D veic Klienta maksātspējas
analīzi. Klientam pēc W&D pieprasījuma ir jāiesniedz ﬁnanšu dati (bilance un peļņas zaudējumu aprēķins) 7 dienu
laikā. Pozitīva kredītvērtējuma gadījumā W&D piešķir Klientam kredītlimitu, kas dod Klientam tiesības pirkt
pakalpojumus ar pēcapmaksu piešķirtā kredītlimita apmērā. Kredītlimita apmērs Klientam tiek paziņots, izsniedzot
Klienta Līguma eksemplāru. Gadījumā, ja Klients nav iesniedzis ﬁnanšu datus uz W&D pieprasījuma pamata, kā
arī ja pēc ﬁnanšu datu izvērtēšanas vai kādas citas negatīvas informācijas saņemšanas W&D konstatē riska
pieaugumu, W&D var izmantot šajā punktā noteiktās tiesības vai pieprasīt papildus garantijas kredītriska
segumam. W&D ir tiesības vienpusēji samazināt vai anulēt Klientam piešķirto kredītlimitu, kā arī bloķēt Kartes bez
iepriekšēja brīdinājuma. W&D nav pienākuma izskaidrot Klientam, kādu apsvērumu dēļ tiek pieņemti lēmumi par
kredītlimitu noteikšanu, samazināšanu, anulēšanu un Karšu bloķēšanu.
7.
Ja Karte tiek nozaudēta, nozagta, sabojāta vai Klientam radušās aizdomas par kartes informācijas
nelikumīgu nonākšanu trešo personu rīcībā, Klientam nekavējoties par šo faktu ir jāziņo W&D pa tālruni +371
20203075 un nekavējoties jānosūta iesniegums par Kartes bloķēšanu W&D uz e-pastu: info@washanddrive.lv,
norādot Kartes numuru un laiku, kad tika ziņots par Kartes nozaudēšanu, zādzību, sabojāšanu vai Kartes
informācijas nelikumīgu nonākšanu trešo personu rīcībā. Pēc tam, kad Klients ir atbilstoši paziņojis W&D par
Kartes nozaudēšanu, zādzību, sabojāšanu vai Kartes informācijas nelikumīgu nonākšanu trešo personu rīcībā un
pārliecinājies, ka W&D šādu paziņojumu ir saņēmis, Karte uzreiz tiek anulēta, un W&D uzņemas pilnu atbildību
par visiem turpmākajiem darījumiem, kas veikti ar anulēto Karti. Paziņojuma nesavlaicīgas sniegšanas vai
nesniegšanas gadījumā Klients sedz maksu par saņemtajiem pakalpojumiem, kas veikti ar Klientam izsniegto
Karti, pilnā apmērā. Strīdus gadījumā paziņošanas faktu apliecina tikai Klienta rakstveida iesniegums.
8.
Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un tiek nosūtīti Klientam uz tā norādīto elektroniskā pasta adresi un ir
derīgi bez paraksta. Ja Klients W&D nav iesniedzis rakstveida paziņojumu, ka attiecīgā mēneša rēķins nav
saņemts, W&D uzskata, ka rēķins ir saņemts. Rēķini par pakalpojumiem tiek sagatavoti par iepriekšējo norēķinu
periodu vienu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 10. datumam. Klientam par iepriekšējā norēķinu periodā
saņemtajiem pakalpojumiem jānorēķinās rēķinā norādītajā termiņā, iemaksājot attiecīgo naudas
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summu rēķinā norādītajā W&D norēķinu kontā. Veicot maksājumus, Klientam ir jānorāda savs Klienta numurs
un rēķina numurs. Par samaksas datumu tiek uzskatīts maksājuma saņemšanas datums W&D norēķinu kontā.
9.
Ja Klientam rodas kādas pretenzijas pret W&D rīcību saistībā ar Kartes norēķiniem, tās jānosūta W&D uz
info@washanddrive.lv ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc kārtējā rēķina saņemšanas. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī
laika perioda, netiek izskatītas.
10. Ja Klients nokavē rēķina samaksu, W&D ir tiesības bloķēt Karti un pieprasīt Klientam samaksāt parādu,
parāda atgūšanas izmaksas un līgumsodu 0,1% dienā no neapmaksātās summas, sākot ar pirmo kavējuma
dienu. W&D ir tiesības parāda atgūšanas procesam pret Klientu izmantot ārpakalpojuma sniedzēju (Inkaso).
11.
Ja Karte tikusi bloķēta, Klienta saistību pilnīgas izpildes gadījumā Karte tiek atbloķēta 3 darba dienu
laikā, izņemot gadījumus, kad Līgums ir lauzts, Klientam ir anulēti kredītlimiti vai pret Klientu ir bijis sākts parāda
atgūšanas process.
12. W&D neatbild par neparedzētu Karšu norēķinu sistēmas darbības pārtraukumu un konkrētas Kartes
darbības pārtraukumu sakarā ar tās defektu vai noteiktā kredītlimita sasniegšanu. W&D neatbild par Klientam
radītajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Kartes kredītlimita samazināšanu, atcelšanu un Kartes
bloķēšanu, vai kuru izraisīšana ir saistīta ar trešo personu prettiesisku rīcību pret W&D. W&D ir tiesīgs aizturēt
savu saistību izpildi līdz 3 darba dienām, ja W&D objektīvu tehnisku vai tehnoloģisku iemeslu dēļ nevar izpildīt
šī Līguma saistības.
13. Šis ir beztermiņa Līgums, un tas stājas spēkā brīdī, kad Karte ir izsniegta Klientam. Jebkurai no
Līgumslēdzējpusēm ir tiesības lauzt šo Līgumu, iesniedzot otrai Pusei rakstveida paziņojumu. Ja Līgumu lauzt
ierosina Klients, Līgums tiek izbeigts pēc tam, kad Klients ir atdevis tam izsniegto W&D Karti/Kartes un ir
izpildījis visas maksājumu saistības pret W&D saskaņā ar šo Līgumu.
14.
W&D saglabā tiesības veikt izmaiņas Līguma noteikumos, publicējot jaunos Līguma noteikumus savā
interneta vietnē www.washanddrive.lv, vismaz 30 dienas pirms tam, kad minētie grozījumi stājas spēkā. Ja
Klients noraida izmaiņas, Klients uzreiz informē par to W&D. Ja Klients, nepaziņojot par izmaiņu noraidīšanu,
turpina lietot Karti, uzskatāms, ka Klients ir pieņēmis Līguma izmaiņas. Ja Klients noraida minētās izmaiņas,
W&D ir tiesības lauzt šo Līgumu.
15. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no šā Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā.
16. Šis Līgums ir sagatavots divos eksemplāros un abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Klienta, otrs – pie W&D.

Debetkaršu izmantošanas papildnoteikumi.
1.
Klienta debetkarte ir derīga tikai ar pirkumam pietiekamu naudas atlikumu Kartes kontā. Naudas
iemaksas debetkartes kontā var veikt ar pārskaitījumu.
2.
Debetkartes izmantošanas sākšanai Klientam jāiemaksā Wash and Drive bankas kontā naudu. Klienta
pienākums ir veikt maksājumu tikai viena līguma ietvaros. Veicot iemaksas, maksāšanas dokumentos obligāti
jāuzrāda klienta kartes līguma numurs un debetkartes numurs.
3.
Priekšapmaksas atlikums debetkaršu Līguma laušanas gadījumā tiek atmaksātas atpakaļ Klientam,
pamatojoties uz klienta rakstveida pieprasījumu, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šāda pieprasījuma
saņemšanas un Karti/Kartes atdošanu Wash and Drive.

KLIENTS
(datums, paraksts)

SIA "Wash and Drive" Reģ nr. 40103929197
Krasta iela 97a, LV-1019, Rīga, Latvija

(vārds, uzvārds)

(datums, paraksts)

AS “Citadele banka”, LV03PARX0016825120001, SWIFT: PARXLV22
info@washanddrive.lv, Tel.nr. +371 20203075, www.washanddrive.lv

