
Vienošanās
Rīgā,                                     2021.gada ......................................

SIA „PRO Fashion”, reģistrācijas numurs- 40103253671, juridiskā adrese- Krišjāņa Barona iela 119, Rīga (turpmāk-
Uzņēmējs),  tās  prokūristes  Tatjanas  Golovahinas  personā,  kura  rīkojas  saskaņā  ar  pilnvaru,  no  vienas  puses,
un  .........................................................  (turpmāk-  Pasūtītājs),  no  otras  puses,  (turpmāk  kopā-  Puses),  noslēdza  šāda  satura
vienošanos:

1.
1.1. Ņemot  vērā  ........................................................................................skolas  vēlmi  pasūtīt  un  izgatavot  visiem  skolēniem

vienotā parauga formas tērpus, Uzņēmējs apņemas Pasūtītāja uzdevumā izgatavot formas tērpu saskaņā ar apstiprinātiem
paraugiem, kuri glabājas skolā, un Pasūtītāja izvēlēto izmēru.

1.2. Pasūtītājs paraksta un nodod Uzņēmējam šo vienošanos līdz  02.07.2021.g.
1.3. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam maksu par formas tērpu izgatavošanu EUR ..................... apmērā.
1.4. Maksu par formas  tērpa izgatavošanu Pasūtītājs  veic sekojoši:  priekšapmaksu ne mazāk par 50% no kopējā  pasūtījuma

apjoma 10 dienu laikā pēc šīs vienošanos parakstīšanas pārskaita uz Uzņēmēja norēķinu kontu vai apmaksa skaidrā naudā vai
ar bankas karti Uzņēmēja veikalā, un atlikušo summu samaksa skaidrā naudā vai ar bankas karti saņemot formu Uzņēmēja

veikalā. Veicot maksājumus ar pārskaitījumu, par maksājuma mērķi lūdzam norādīt: skolas nosaukumu, pasūtītāja vārdu
un uzvārdu.

2.

2.1. Uzņēmējs apņemas izsniegt formas tērpus  no  16.08.2021.g. līdz 31.08.2021.g.
2.2. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro formas tērpu izgatavošanas termiņu, tas samazina Pasūtītājam apmaksu par attiecīgo formas 
        tērpa priekšmetu par 0,1% no tās vērtības par katru nokavēto kalendāro dienu.
2.3. Gatavie formas tērpi glabājas pie Uzņēmēja ne ilgāk par diviem mēnešiem no izgatavošanas.

3.
3.1. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo vienošanos, ja Pasūtītājs 1.4.punktā noteiktajā  termiņā neveica maksu
       par formas tērpa izgatavošanu.
3.2. Ja Pasūtītājs atsakās no izgatavotā formas tērpa, viņam netiek atmaksāta samaksātās maksas summa.

3.3. Norādītas tabulā cenas attiecas uz šūšanu pēc standarta preču izmēriem
                                                                                                                   (izmēri no 72 līdz 80, augumi no 146 līdz 158 cm)*

Pasūtījums (zēnu formas tērpi)

Priekšmeta nosaukums Krāsa Daudz.
Cena ar PVN
21%, EUR

Žakete pusvilnas  42,00

Bikses pusvilnas 27,00

Krekls baltais 15,00

Krekls ikdienas 15,00

Kaklasaite 6,50/8,00

Pulovers ar rāvējslēdzēju 32,00

Pulovers ar pogām 32,00

Veste adītā 25,00

Veste no pusvilnas auduma 25,00

Emblēma 3,00

Kopā ar PVN 21%

*Piezīme: Cenas uz individuālo izgatavošanu: + 50% pie standarta cenām.

UZŅEMEJS  SIA “PRO Fashion”
Reģ.nr. 40103253671, PVN reģ.Nr.: LV40103253671  
Juridiskā adrese- Krišjāņa Barona ielā 119, Rīgā, LV-1012
Banka: AS „LUMINOR”, Kods: RIKOLV2X,
Konta Nr.: LV29RIKO0002013264847
Tālruņu nr.: 28801548 (veikals), 26806451 
E-pasts: profashion@inbox.lv, www.profashion.lv

Paraksts                                  /T.Golovahina/

Bērna tiešie ķermeņa 
mēri    (aizpild pasūtītājs):
(centimetros)

A-augums:          _________

B-krūšu apkārtmērs:     _________

C-vidukļa apkārtmērs:  _________

PASŪTĪTĀJS:
Vārds, uzvārds: ...........................................................

.......................................................................................

Mob.tālr.: .....................................................................
.......................................................................................

Klase: ...........................................................................

Paraksts: ......................................................................


