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Ierīces atpirkuma noteikumi 

1. Ierīces atpirkuma noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā SIA “Tele2” 

(PVN reģ. Nr. LV40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, LV-1004, Rīga, Latvija, 

tālrunis: +371 29560600, 1600, E-pasts: tele2@tele2.lv) atpērk no klienta Noteikumos 

norādītās ierīces. 

2. Klients (turpmāk – Klients) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir šajos 

Noteikumos noteiktā atbilstošā atpērkamā modeļa ierīce (turpmāk – Ierīce), un kura 

veic Ierīces atpirkuma darījumu. 

3. Informācija par atpērkamo Ierīču modeļiem un summām ir pieejama Tele2 klientu 

apkalpošanas centros. Ierīces atpirkuma gala summa tiek noteikta klātienē, veicot tās 

apskati un faktiskā stāvokļa novērtēšanu. Ierīces faktiskā stāvokļa detalizētākai 

novērtēšanai, Ierīcei ir jābūt  uzlādētai. Pirms Ierīces atpirkuma akta parakstīšanas, 

Klients veic Ierīces atiestatīšanu uz ierīces rūpnīcas uzstādījumiem ar visu Ierīces satura 

un uzstādījumu neatgriezenisku dzēšanu, personas datu, aplikāciju, uzstādījumu un 

pierakstīšanās informācijas dzēšanu, kā arī Klients atslēdz un deaktivizē Ierīcei 

uzstādītos piekļuves drošības kodus un cita veida piekļuves ierobežojumus, piemēram, 

sejas vai pirkstu nospieduma atpazīšanas uzstādījumus, kā arī izņem SIM karti. Ja 

Klients nav ievērojis šajā punktā noteikto, SIA “Tele2” neatbild par Ierīces satura 

saglabāšanu vai dzēšanu un informācijas vai personas datu tālāku apstrādi. 

4. Lai Tele2 varētu veikt Ierīces atpirkumu, Klients apliecina, ka: 

4.1. Ierīce ir Klienta īpašums vai Klients ir pilnvarots veikt Ierīces pārdošanu; 

4.2. Ierīce nav zagta un tai nav noteikti kādi citi ierobežojumi; 

4.3. Ierīce nav bloķēta lietošanai elektronisko sakaru tīklos; 

4.4. Ierīce ir oriģināla un atbilst ražotāja norādītajai specifikācijai. 

5.  Ja Klients piekrīt Tele2 noteiktajai Ierīces atpirkuma gala summai, puses paraksta 

Ierīces atpirkuma aktu. Tele2 veic Ierīces atpirkuma gala summas norēķinu izsniedzot 

vairāku mērķu vaučeri (turpmāk - Dāvanu karti) Ierīces atpirkuma gala summas vērtībā. 

6. Klients ir informēts, ka, parakstot Ierīces atpirkuma aktu, Tele2 kļūst par Ierīces 

īpašnieku. 

7. Veicot Ierīces atpirkumu, Klientam nav jāpievieno Ierīces aksesuāri, piemēram, 

austiņas, lādētājs, iepakojums. Ja Klients pievieno šajā punktā norādītos aksesuārus, 

papildus atlīdzība par tiem netiek noteikta un izmaksāta. 

8. Ja Tele2 konstatē Iekārtas neatbilstību Noteikumu 4.punktam, Tele2 var samazināt 

Ierīces atpirkuma gala summu vai atteikt darījumu. Ja Klients pārkāpj Noteikumu 

4.punktu, Tele2 var atprasīt Klientam veikto samaksu un ziņot attiecīgajām 

tiesībsargājošajām iestādēm. 

9. Ierīces atpirkuma akta parakstīšana ir Klienta apliecinājums, ka sniegtā informācija ir 

pareiza un patiesa. 
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10. Pēc Ierīces atpirkuma gala summas norēķina veikšanas un Dāvanu kartes saņemšanas, 

Klients  nevar celt prasību par Ierīces atpirkuma darījuma  atcelšanu. 

11. Strīdi, kas saistīti ar Ierīces atpirkuma darījumu un nepatiesas informācijas sniegšanu 

tiks izskatīti tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

12. SIA “Tele2” veic personas datu apstrādi Ierīces atpirkuma ietvaros pārziņa statusā 

attiecībā uz personas datiem, kas ir nepieciešami Ierīces atpirkuma īstenošanai un ir 

iekļauti Ierīces atpirkuma aktā. Personas datu apstrāde nepieciešama Ierīces 

atpirkuma līguma noslēgšanai un izpildei. Parakstot Ierīces atpirkuma aktu Klients 

apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un SIA “Tele2” Privātuma politiku, kas 

ir pieejama drukātā veidā klientu apkalpošanas centrā un elektroniski 

https://www.tele2.lv/tele2-privatuma-politika/. Ja Klients nav ievērojis šo Noteikumu 

3. punktu, Klients pats uzņemas atbildību par Ierīcē saglabātajiem personas datiem un 

to nodošanu trešajām pusēm, kas veic Ierīces utilizāciju un citas darbības. 

Redakcija: 2022. gada 1. februāris. 

 


