
 

 

 

PĒCAPMAKSAS PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS NOTEIKUMI 

 

1. Noteikumos lietotie jēdzieni 
Mobilly - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mobilly”, reģistrācijas numurs: 40003654405, juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 91 
k-3 – 20, e-pasts: e-mobi@mobilly.lv. Mobilly ir licencēta elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām sniegt maksājumu 
pakalpojumus, reģistrēta Latvijas Bankas licenču reģistrā ar Nr.06.12.04.415_528, kuras darbības uzraudzību veic Latvijas Banka. 
CSDD – valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas numurs: 40003345734, juridiskā adrese: Sergeja 
Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079. 
Līgums – Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums, kas tiek noslēgts starp Mobilly un fiziskām personām, 
izmantojot distances saziņas līdzekļus, vai Mobilly maksājumu pakalpojumu līgums, kas tiek noslēgts starp Mobilly un juridiskām 
personām. Ar Līgumiem iespējams iepazīties https://mobilly.lv/noteikumi-un-ligumi/  
Noteikumi – šie noteikumi par Pēcapmaksas pakalpojuma saņemšanu, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 
Karte – saskaņā ar starp Klientu un AS “Unifiedpost”, reģ. Nr.40003380477, noslēgtā E-MOBI Kartes līguma nosacījumiem Klientam 
izsniegtais vai reģistrētais autentifikācijas līdzeklis elektromobiļu uzlādes pakalpojumu saņemšanai un pakalpojumu uzskaitei 
Stacijās. 
Stacija – CSDD uzturētajā elektromobiļu uzlādes staciju tīklā esoša elektrouzlādes stacija. Informācija par stacijām pieejama e-mobi 
lietotnē un e-mobi mājas lapā. 
 

2. Vispārīgie noteikumi 
2.1. Noteikumi paredz kārtību, kādā Mobilly CSDD uzdevumā nodrošina maksas pieņemšanu ar pēcapmaksu par CSDD sniegtajiem 

elektromobiļu uzlādes pakalpojumiem Stacijās no Klientiem. 
2.2. Noteikumi ir saistoši visiem Mobilly Klientiem, kas vēlas par Stacijās un citu uzlādes pakalpojumu sniedzēju stacijās 

saņemtajiem elektromobiļu uzlādes pakalpojumiem veikt pēcapmaksas norēķinus ar Mobilly. 
2.3. Lietojot Stacijas, Klientam ir saistoši Līguma noteikumi, Staciju lietošanas noteikumi un citi norādījumi, kas attiecas uz Staciju 

drošu lietošanu. 

3. Pēcapmaksas norēķinu veikšana 
3.1. Klients veic autentifikāciju Stacijā, izmantojot vienu no šiem veidiem: 

3.1.1. Izmantojot e-mobi lietotni, izvēloties konkrēto Staciju un norēķinu veidu ar pēcapmaksu; 
3.1.2. Izmantojot  Karti, to reģistrējot pie Stacijas karšu lasītāja. 

3.2. Pēc autentifikācijas Stacijā, Klients var veikt elektromobiļa uzlādi, atbilstoši Stacijas lietošanas instrukcijai un elektromobiļa 
ekspluatācijas noteikumiem. 

3.3. Pēc uzlādes Klientam ir pienākums pārliecināties, ka  elektromobiļa uzlādes pakalpojuma saņemšana tiek pārtraukta. 
3.4. Pēc elektromobiļa uzlādes pabeigšanas Klienta kontā tiks reģistrēta elektromobiļa uzlādes pakalpojuma saņemšana, norādot 

informāciju par saņemto pakalpojumu un tā maksu. 
3.5. Visi norēķini ar Klientu tiek veikti saskaņā ar cenām, kas ir spēkā elektromobiļa uzlādes pakalpojuma saņemšanas laikā un 

vietā, informācija par kurām pieejama e-mobi mājas lapā un lietotnē. 
3.6. Mobilly no e-pasta adreses gramatvediba@mobilly.lv ik mēnesi līdz 5.datumam nosūta uz Klienta e-pasta adresi elektroniski 

sagatavotu rēķinu un pārskatu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī saņemtajiem elektromobiļu uzlādes pakalpojumiem 
Stacijās. 

3.7. Klients norēķinās ar Mobilly 14 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma saskaņā ar Mobilly izrakstītu rēķinu par iepriekšējā 
kalendārajā mēnesī saņemtajiem elektromobiļa uzlādes pakalpojumiem Stacijās. 

4. Klienta saistības 
4.1. Klients apņemas ievērot Līguma noteikumus. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā mainās Klienta informācija (adrese, e-pasts, 

tālrunis u.tml.), Klients apņemas nekavējoties veikt nepieciešamās darbības, lai sniegtu informāciju Mobilly  epastā uz 
info@mobilly.lv vai zvanot Mobilly klientu apkalpošanas dienestam uz 1859. 

4.2. Klients ir atbildīgs par saņemto pakalpojumu savlaicīgu apmaksu. 
4.3. Klients nekavējoties informē Mobilly gadījumos, ja Karte tiek nozaudēta vai nozagta, sazinoties ar Mobilly pa tālruņa numuru 

1859. Klients ir atbildīgs par darījumiem, kas veikti ar Karti, līdz brīdim, kad Mobilly saņēmis pieteikumu no Klienta par Kartes 
bloķēšanu un Mobilly ir bloķējis Karti. 

4.4. Klients piekrīt un pilnvaro Mobilly veikt Klienta personas datu apstrādi ar mērķi samazināt līgumsaistību neizpildes risku, 
nodrošināt konkrētas saistības izpildi, kā arī sniegt, pieprasīt un saņemt gan aktuālas, gan vēsturiskas ziņas par Klientu no 
valsts reģistriem, parādnieku uzskaites datu bāzēm un kredītvēstures datu bāzēm, tai skaitā no fizisko personu datu apstrādes 
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sistēmām. Mobilly patur tiesības atteikt Pēcapmaksas pakalpojuma sniegšanu, ja ir saņemta negatīva finanšu informācija par 
Klientu. 

4.5. Klients apņemas rakstiskas pretenzijas par norēķiniem iesniegt Mobilly rakstiski ne vēlāk kā līdz rēķina apmaksas termiņa 
beigām. Pretenzijas, kas iesniegtas vēlāk netiek izskatītas. 

5. Mobilly saistības 
5.1. Gadījumā, ja Klients neievēro maksājumu termiņus, t.i., Mobilly nav saņēmis naudas līdzekļus atbilstoši rēķinā norādītajam 

apmēram, Klientam jāmaksā nokavējuma procentus 0,5% (piecas desmitās daļas procentu) apmērā no nesamaksātās summas 
par katru kavējuma dienu, bet nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no nesamaksātās summas. Ja Klients savlaicīgi neveic 
samaksu, Mobilly pēc saviem ieskatiem ir tiesīga nekavējoties bloķēt Klientam iespēju veikt elektromobiļu uzlādi Stacijās vai 
saņemt citus Mobilly sniegtos pakalpojumus, līdz Klients veicis saistību izpildi pilnā apmērā. Minētais fakts neatbrīvo Klientu 
no pienākuma izpildīt saistības un veikt rēķinu apmaksu par saņemtajiem elektromobiļu uzlādes pakalpojumiem. 

5.2. Mobilly patur tiesības grozīt šos Noteikumus, 10 dienas iepriekš informējot Klientu. Šis noteikums nav attiecināms uz 
gadījumiem, kad Klients kavē maksājuma termiņus, vai ir saņemta negatīva finanšu informācija par Klientu. Ja Klients šīm 
izmaiņām nepiekrīt, viņam ir tiesības Līgumu lauzt vai pārtraukt Pēcapmaksas pakalpojuma saņemšanu, izpildot visas 
maksājumu saistības. Turpinot izmantot Pēcapmaksas pakalpojumu (autentificējoties ar Karti vai e-mobi lietotni) un rakstiski 
neiebilstot pret šo Noteikumu grozījumiem, Klients tos atzīst un piekrīt tiem. 

5.3. Mobilly ir tiesības uzdot Klienta maksājumu uzraudzību un iekasēšanu inkaso kompānijai, nododot Klienta datus. Ja Klients 
kavē maksājumus ilgāk par 15 dienām, Mobilly ir tiesības informāciju par Klientu un viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem 
izpaust trešajām personām kreditoru interešu aizsardzības mērķiem, tieši vai iekļaujot to inkaso kompāniju kredītvēstures 
datu bāzē. Klienta maksājumu kavējuma gadījumā, Mobilly var nodot savas prasījuma tiesības inkaso kompānijai parāda 
piedziņai, un šajā gadījumā Klientam ir jāatmaksā visi Mobilly vai tās pilnvarotajām personām papildus radītie izdevumi, kas 
saistīti ar parādu atgūšanu – administrēšanas, tiesas u.c., atbilstoši attiecīgās inkaso kompānijas noteiktajām cenām par šāda 
veida pakalpojumiem. 

5.4. Mobilly neuzņemas atbildību, ja Klients nesaņem informāciju no Mobilly tā dēļ, ka ir mainīta Klienta adrese vai e-pasta adrese, 
bet Klients par to nav savlaicīgi informējis Mobilly. 

6. Citi noteikumi 
6.1. Jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu vai atteikties no Pēcapmaksas pakalpojuma saņemšanas, iesniedzot otrai pusei 

rakstveida paziņojumu 30 dienas iepriekš. Šis noteikums nav attiecināms uz gadījumiem, kad Klients kavē maksājumu 
termiņus, vai ir saņemta negatīva finanšu informācija par Klientu. Šajā gadījumā Mobilly var izbeigt Pēcapmaksas pakalpojuma 
sniegšanu nekavējoties, bez iepriekšēja paziņojuma. 

6.2. Pēcapmaksas pakalpojuma sniegšanas laikā, jautājumos, kas nav noregulēti šajos noteikumos, starp Pusēm piemērojami 
Līguma noteikumi. 

 


