Šie vispārējie noteikumi un nosacījumi attiecas uz biroju / coworking telpu, virtuālo biroju un biedra statusa programmas
līgumiem par jums sniegtajiem pakalpojumiem.
1.

Vispārējais līgums
1.1.

Līguma būtība: visi centri vienmēr paliek mūsu īpašumā un kontrolē. JŪS PIEKRĪTAT, KA LĪGUMS JUMS NERADA
NEKĀDUS ĪRES, ĪPAŠUMA NOMAS VAI CITA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IENĀKUMUS SAISTĪBĀ AR TELPU IZMANTOŠANU.

1.2.

Iekšējās kārtības noteikumi: šajos noteikumos un nosacījumos ietvertie iekšējās kārtības noteikumi galvenokārt ir
ieviesti, lai nodrošinātu profesionālu darba vidi visiem klientiem.

1.3.

Telpu pieejamība līguma stāšanās spēkā brīdī: ja kādu iemeslu dēļ mēs nevarēsim nodrošināt pakalpojumus vai
telpas līgumā noteiktajā centrā līdz ar līguma spēkā stāšanās datumu, mēs neuzņemsimies atbildību par
jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas jums radušies, taču jūs varat vai nu pārcelties uz kādu citu mūsu
centru (ņemot vērā to pieejamību), vai atlikt līguma stāšanās spēkā datumu vai atcelt līgumu.

1.4.

AUTOMĀTISKĀ ATJAUNOŠANA: LAI MĒS SPĒTU EFEKTĪVI PĀRVALDĪT JŪSU PAKALPOJUMUS UN NODROŠINĀT ŠO
PAKALPOJUMU NEPĀRTRAUKTĪBU, VISI LĪGUMI TIKS AUTOMĀTISKI ATJAUNOTI UZ SECĪGIEM TERMIŅIEM, KAS IR TĀDI
PAŠI KĀ PAŠREIZĒJIE TERMIŅI, LĪDZ TIE TIKS PĀRTRAUKTI NO JŪSU VAI MŪSU PUSES. VISI TERMIŅI ILGS LĪDZ TĀ MĒNEŠA
PĒDĒJAI DIENAI, KURĀ TIE CITĀDI BEIGTOS. MAKSA PAR ATJAUNOŠANU BŪS ATBILSTOŠA TĀBRĪŽA TIRGUS CENAI
(CENAS TIEK NOTEIKTAS REIZI GADĀ, ATKARĪBĀ NO TĀ, KAD IR PIENĀCIS ATJAUNOŠANAS TERMIŅŠ, CENAS VAR
MAINĪTIES). JA NEVĒLATIES ATJAUNOT LĪGUMU, VARAT TO VIENKĀRŠI ATCELT, SĀKOT AR LĪGUMĀ NOTEIKTO BEIGU

DATUMU, VAI JEBKURA PAGARINĀŠANAS VAI ATJAUNOŠANAS TERMIŅA BEIGĀS, IEPRIEKŠ MUMS PAR TO
PAZIŅOJOT. UZTEIKUMA PAZIŅOJUMS IR JĀIESNIEDZ AR SAVA TIEŠSAISTES KONTA VAI LIETOTNES STARPNIECĪBU.
TĀLĀK IR NORĀDĪTI UZTEIKUMA TERMIŅI.
Termiņš

Uzteikuma periods

Pa mēnešiem uzteikuma paziņojums ne mazāk kā 1 mēnesi pirms kalendārā mēneša 1. dienas
3 mēneši

uzteikuma paziņojums ne mazāk kā 2 mēnešus pirms termiņa beigām

Vairāk nekā 3 mēneši uzteikuma paziņojums ne mazāk kā 3 mēnešus pirms termiņa beigām
1.5. Mēs varam izvēlēties nepagarināt līgumu. Šādā gadījumā mēs jūs informēsim pa e-pastu, ar lietotnes vai jūsu
tiešsaistes konta starpniecību, ievērojot iepriekš norādītos uzteikuma termiņus.
1.6. Ja centrs vairs nav pieejams: gadījumā, ja mēs vairs nespēsim nodrošināt pakalpojumus un telpas līgumā
noteiktajā centrā, mēs piedāvāsim jums telpas kādā citā mūsu centrā. Maz ticamā gadījumā, ja mēs nevarēsim
atrast alternatīvas telpas tuvumā, jūsu līgums tiks izbeigts un jums būs jāapmaksā tikai ikmēneša maksas līdz
konkrētajam datumam, kā arī maksas par jebkuriem papildu izmantotajiem pakalpojumiem.
1.7. Līguma tūlītēja izbeigšana: mēs varam nekavējoties izbeigt līgumu, paziņojot jums par to gadījumā, ja (a) jūs
kļūstat maksātnespējīgs vai bankrotējat; vai (b) jūs pārkāpjat kādu no savām saistībām, ko nevar novērst, vai par
kuras novēršanu esam jums paziņojuši, taču jūs to neesat īstenojuši 14 dienu laikā pēc paziņojuma; (c) jūsu vai
kādas citas personas, kas atrodas centrā ar jūsu atļauju, rīcība neatbilst standarta biroja izmantošanai, un (i) šī
uzvedība tiek turpināta, neskatoties uz jums izteikto brīdinājumu, vai (ii) šī rīcība ir pietiekami būtiska (saskaņā ar
mūsu saprātīgu vērtējumu), lai pilnvarotu tūlītēju līguma izbeigšanu; vai arī (d) jūs pārkāpjat tālāk aprakstīto pantu
“Likuma ievērošana”. Ja mēs izbeidzam līgumu kāda šajā pantā minētā iemesla dēļ, tas neatbrīvo jūs no
finansiālajām saistībām, tostarp bez ierobežojuma attiecībā uz atlikušo periodu, kurā līgums būtu spēkā, ja mēs
to nebūtu izbeiguši.

2.

1.8.

Biroja līgumam beidzoties: līguma darbības laikam beidzoties, jums ir nekavējoties jāatbrīvo savas telpas,
atstājot tās tādā stāvoklī, kāds tas bija, telpas saņemot. Gadījumā, ja jūs centrā atstājat kādas savas personīgās
mantas, mēs varam no tām atbrīvoties pēc saviem ieskatiem, neuzņemoties par to nekādu atbildību pret jums
un nenodrošinot ieņēmumus no šo lietu pārdošanas. Ja jūs turpināt izmantot telpas pēc līguma izbeigšanās, jūs
uzņematies atbildību par jebkuru zaudējumu, prasījumu vai saistībām, kuras mēs varam piemērot jūsu nespējas
atbrīvot telpas laikā dēļ.

1.9.

Pārnesamība: atkarībā no pieejamības (kuru nosaka pēc mūsu pašu ieskatiem) jūs varat pārnest savu līgumu
alternatīvai telpu izmantošanai IWG centru tīklā ar nosacījumu, ka jūsu finansiālās saistības paliek nemainīgas
(vai palielinās) un šāda pārnešana netiek izmantota, lai pagarinātu vai atjaunotu esošo līgumu. Šādai
pārnešanai var būt nepieciešams noslēgt jaunu līgumu.

Centru izmantošana

2.1. Uzņēmējdarbība: jūs nedrīkstat veikt uzņēmējdarbību, kas konkurē ar mūsu uzņēmējdarbību — apkalpotu biroju
un elastīgas strādāšanas pakalpojumu sniegšana. Jūs nedrīkstat nekādā veidā izmantot mūsu (vai kāda mūsu
sadarbības partnera) nosaukumu saistībā ar savu uzņēmējdarbību. Jums tikai ir atļauts izmantot centra adresi
kā sava biroja juridisko adresi, ja tas ir saskaņā ar likumu un ja esam jums snieguši iepriekšēju rakstisku piekrišanu
(ņemot vērā papildu administrācijas izmaksas, par šo pakalpojumu tiek piemērota papildu maksa). Telpas drīkst
izmantot tikai biroja darba nolūkos. Mēs paturam tiesības ieturēt papildu maksu par jebkura konkrēta
pakalpojuma pieprasījumu, kas pēc mūsu ieskatiem ir pārmērīgs. Lai panāktu, ka centrā tiek nodrošināta lieliska
darba vide visiem klientiem, mēs lūdzam jūs ierobežot pārmērīgu viesu apmeklējumu.
2.2. Telpas
2.2.1. Izmaiņas vai bojājumi: jūs esat atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kuri radušies jūsu vai to personu dēļ,
kuras centrā atrodas ar jūsu tiešu vai netiešu atļauju, tostarp (bet ne tikai) visi darbinieki, darbuzņēmēji un/vai
aģenti.
2.2.2. IT iekārtas: mēs lepojamies ar savu IT infrastruktūru un tās uzturēšanu, un tādēļ bez mūsu piekrišanas nedrīkst
instalēt nekādus vadu, IT vai telekomunikāciju savienojumus, kuru uzstādīšanu mēs varam pēc saviem
ieskatiem atteikt. Lai iegūtu mūsu piekrišanu, jums ir jāatļauj mums uzraudzīt jebkāda veida (piemēram, IT
vai elektrosistēmas) instalācijas un pārliecināties, ka šādas instalācijas nav pretrunā ar citu klientu, mūsu vai
kāda ēkas saimnieka telpu izmantošanu. Uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas ir jūsu ziņā.
2.2.3. Telpu izmantošana: līgumā tiek minētas sākotnēji piešķirtās telpas jūsu lietošanai. Jums būs neekskluzīvas
tiesības uz jums piešķirtajām telpām. Ja kā strādāšanas vietu izvēlaties coworking telpas darbgaldu, to var
izmantot tikai viena persona, to nevar koplietot ar vairākām personām. Lai nodrošinātu centra efektīvu
darbību, laiku pa laikam var rasties nepieciešamība jums piešķirt citas telpas, taču tās būs pēc iespējas
līdzvērtīga izmēra, un mēs jums laikus paziņosim par šādu telpu maiņu.
2.2.4. Piekļuve telpām: lai uzturētu augstu apaklpošanas līmeni, mums var rasties nepieciešamība ienākt jūsu
telpās, un tas var notikt jebkurā laikā, tostarp bez ierobežojuma ārkārtas situācijās, tīrīšanas un pārbaudes
nolūkā vai nolūkā atkārtoti izīrēt telpas gadījumā, ja jūs esat paziņojis par līguma izbeigšanu. Mēs vienmēr
centīsimies ievērot jūsu noteiktās pamatotās drošības procedūras, lai aizsargātu jūsu uzņēmējdarbības
konfidencialitāti.
2.3. Biedra statusa programma:
2.3.1. Abonējot biedra statusa programmas līgumu, jūs iegūsiet piekļuvi visiem iesaistītajiem centriem pasaulē
standarta darba laikā, ņemot vērā to pieejamību.
2.3.2. Biedra statusa programmas lietojums: lietojums tiek aprēķināts pilnās dienās, un neizmantotās dienas nevar
pārnest uz nākamo mēnesi. Biedra statusa programma nav paredzēta pilna laika darba telpu aizstāšanai,
un visas darba telpas katras dienas beigās ir pilnībā jāatbrīvo. Jūs vienmēr uzņematies vienpusēju atbildību
par savām mantām centrā. Mēs neatbildam par īpašumu, kas tiek atstāts bez uzraudzības. Gadījumā, ja
jums ir nepieciešams izmantot vairāk pakalpojumu, nekā ietverts jūsu biedra statusa programmā, tiks
piemērota papildu lietojuma maksa. Jūs drīkstat centrā ievest vienu viesi bez maksas (ievērojot godīgu
lietojumu). Visiem pārējiem viesiem būs jāmaksā dienas maksa.
2.3.3. Kā biedrs jūs nedrīkstat izmantot nevienu centru kā sava uzņēmuma adresi, nenoslēdzot biroja vai virtuālā
biroja līgumu. Ja centra adrese tiks šādā veidā izmantota, jūs automātiski tiksiet reģistrēts virtuālā biroja
pakalpojumā uz tādu pašu termiņu kā jūsu biedra statusa programmai, un par to attiecīgi tiks izrakstīts rēķins.
2.4.

Tiesību aktu ievērošana: veicot uzņēmējdarbību, jums ir jāievēro visi atbilstošie spēkā esošie likumi un noteikumi.
Jūs nedrīkstat centrā veikt nekādas darbības (tostarp (bet ne tikai) politisko kampaņu organizēšanu vai
amorālas darbības), kas varētu traucēt izmantot centru mums vai citām personām, izraisīt jebkādas neērtības
vai apgrūtinājumu vai radīt zaudējumus vai kaitējumu mums (tostarp kaitējumu reputācijai) vai jebkuras ēkas
daļas īpašniekam. Saņemot no kādas valsts iestādes vai citas likumdošanas struktūras informāciju par
pamatotām aizdomām, ka jūs centrā veicat noziedzīgas darbības vai ka jums ir vai tiks piemērotas kādas
valdības noteiktas sankcijas, mums ir tiesības nekavējoties pārtraukt visus ar jums noslēgtos līgumus. Jūs atzīstat,
ka šī noteikuma neievērošana nozīmē līguma pārkāpumu no jūsu puses, kas mums dod tiesības izbeigt līgumu
ar jums bez turpmāka paziņojuma.

2.5. Ētiska tirdzniecība: gan mums, gan jums vienmēr ir jāievēro visi atbilstošie paverdzināšanu, kukuļošanu un
korupciju ierobežojošie likumi.
2.6. Datu aizsardzība
2.6.1. Katrai pusei ir jāievēro visi piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti. Jūsu personas datu apstrādes pamats
ir noteikts mūsu privātuma politikās (pieejams mūsu vietnē www.iwgplc.com/clientprivacypolicy.

2.6.2. Jūs apliecināt un piekrītat, ka mēs varam apkopot un apstrādāt personas datus par jums un/vai jūsu
personālu, noslēdzot līgumu par pakalpojumiem ar jums. Šādi personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu
privātuma politiku. Ja jūs sniedzat mums šos datus, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamās piekrišanas un
paziņojumi saistībā ar šiem datiem.
2.7. Darbinieki: gan mēs, gan jūs esam daudz ieguldījuši sava personāla apmācībā, tādēļ ne mēs, ne jūs nedrīkstam
apzināti aicināt vai piedāvāt nodarbinātību citiem centrā strādājošiem darbiniekiem (vai 3 mēnešu laikā pēc
tam, kad šie darbinieki ir pārtraukuši esošās darba attiecības). Gadījumā, ja kāda no pusēm pārkāpj šo
noteikumu, tad pusei, kura veikusi pārkāpumu, pēc pieprasījuma ir jāizmaksā otrai pusei kompensācija par
personāla apmācībā ieguldītajām izmaksām 6 attiecīgā darbinieka mēnešalgu apmērā.
2.8. Konfidencialitāte: līguma nosacījumi ir konfidenciāli. Neviens no mums nedrīkst tos atklāt bez otras puses
piekrišanas, ja vien to nepieprasa likums vai kāda valsts iestāde. Šī saistība ir spēkā vēl 3 gadus pēc līguma
izbeigšanas.
2.9. Nodošana: līgums attiecas personīgi uz jums, un to nevar nodot nevienam citam bez iepriekšējas rakstiskas
piekrišanas no mūsu puses, ja vien šādu nodošanu nepieprasa likums. Tomēr mēs nepamatoti neliegsim savu
piekrišanu līguma piemērošanai kādam jūsu sadarbības partnerim, ja vien tas tiks veikts saskaņā ar mūsu
standarta nodošanas praksi. Mēs varam nodot jebkuru līgumu un kādas vai visas summas, kas jums jāmaksā,
jebkuram citam mūsu grupas biedram.
2.10. Piemērojamie tiesību akti: līgums ir interpretējams un izpildāms saskaņā ar tās vietas tiesību aktiem, kur centrs
atrodas, izņemot atsevišķas īpašas jurisdikcijas, kas ir sīkāk aprakstītas iekšējās kārtības noteikumos. Mēs un jūs
atzīstam šīs jurisdikcijas tiesu varas ekskluzīvo jurisdikciju. Ja kāds no šiem noteikumiem un nosacījumiem saskaņā
ar piemērojamajiem tiesību aktiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, pārējie noteikumi paliek
spēkā.
3.

Mūsu atbildība pret jums un apdrošināšana
3.1.

Mūsu atbildības apjoms: ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs neesam atbildīgi pret jums saistībā ar
jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, ko jūs piedzīvojat saistībā ar līgumu, tostarp bez ierobežojumiem
jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies mūsu nespējas nodrošināt pakalpojumu mehānisku
bojājumu dēļ, streiku vai citu notikumu dēļ, kas ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, ja vien mēs neesam rīkojušies
apzināti vai esam bijuši nolaidīgi. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai
kaitējumiem, kamēr jūs nebūsiet iesnieguši rakstisku paziņojumu un snieguši mums saprātīgu termiņu situācijas
novēršanai. Ja mēs būsim atbildīgi par nespēju nodrošināt jums kādu pakalpojumu saskaņā ar līgumu, tad,
ņemot vērā tālāk aprakstītos izņēmumus un ierobežojumus, mēs apmaksāsim visus faktiskos un pamatotos
papildu izdevumus, kuri jums būs radušies, saņemot tādus pašus vai līdzīgus pakalpojumus citviet.

3.2.

Apdrošināšana: centrā ienestā īpašuma, nosūtīto vai saņemto pasta sūtījumu, kā arī savu saistību pret
darbiniekiem un trešajām pusēm apdrošināšana ir jūsu atbildība. Mēs stingri iesakām veikt šāda veida
apdrošināšanu.

3.3.

IT pakalpojumi un saistības: lai gan esam nodrošinājuši interneta drošības protokolus un cenšamies nodrošināt
nepārtrauktu interneta savienojumu, MĒS NESNIEDZAM UN NEVARAM GARANTĒT NEKĀDU NOTEIKTU
SAVIENOJAMĪBAS LĪMENI AR SAVU TĪKLU VAI AR INTERNETU, NE ARĪ INTERNETĀ IESNIEGTO DATU DROŠĪBAS PAKĀPI.
Iesakām piemērot drošības pasākumus (piemēram, šifrēšanu), ko uzskatāt par savai uzņēmējdarbībai
piemērotiem. Vienīgais līdzeklis ierobežotas savienojamības problēmu gadījumā ir mūsu centieni savu iespēju
robežās novērst problēmu sapratīgā termiņā pēc jūsu iesniegta paziņojuma mums.

3.4.

ATTEIKUMS SEGT IZRIETOŠUS ZAUDĒJUMUS: MĒS NEKĀDOS APSTĀKĻOS NEUZŅEMSIMIES SAISTĪBAS PRET JUMS PAR
DARĪJUMU ZAUDĒŠANU, PEĻŅAS ZAUDĒŠANU, SAGAIDĀMO IETAUPĪJUMU ZAUDĒŠANU, DATU ZUDUMU VAI
BOJĀJUMU, TREŠO PUŠU PRASĪBĀM VAI PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM. MĒS STINGRI IESAKĀM
APDROŠINĀTIES PRET ŠĀDIEM IESPĒJAMIEM ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM, IZDEVUMIEM VAI SAISTĪBĀM.

3.5.

Mūsu saistību finansiālie ierobežojumi: visos gadījumos uz mūsu saistībām pret jums attiecas tālāk norādītie
ierobežojumi.
3.5.1. Bez ierobežojuma miesas bojājumu vai nāves gadījumā.
3.5.2. Ne vairāk kā 1 000 000 GBP (vai 1 500 000 USD vai 1 000 000 EUR vai ekvivalents vietējā valūtā) apmērā par
personiskā īpašuma bojājumu katru atsevišķu gadījumu vai saistītu notikumu sēriju.
3.5.3. Par jebkāda cita veida zaudējumiem vai kaitējumiem ne vairāk kā 125 % apmērā no kopējās maksas, kas
veikta laikā no datuma, kad pakalpojumi saskaņā ar līgumu tika uzsākti, līdz datumam, kurā attiecīgā
prasība ir radusies; vai, ja summa ir lielāka, tikai par biroja līgumiem, 50 000 GBP / 100 000 USD / 66 000 EUR
(vai ekvivalents vietējā valūtā).

4.

Maksa
4.1.

Pakalpojumu priekšapmaksa/depozīts: mēs ieturēsim jūsu pakalpojumu priekšapmaksu/depozītu kā garantijas
ķīlu jūsu saistību pildīšanai saskaņā ar līgumu. Atmaksas pieprasījumi ir jāiesniedz ar sava tiešsaistes konta vai
lietotnes starpniecību; pēc tam pakalpojumu priekšapmaksa/depozīts vai jebkāds atlikums tiks atmaksāts
30 dienu laikā pēc jūsu līguma beigām un pēc rēķinu apmaksas. Mēs atskaitīsim jebkādus nenomaksātos un
citus mums pienākošos maksājumus pirms konta bilances atmaksas. Mēs pieprasīsim iemaksāt lielāku
priekšapmaksu gadījumā, ja ikmēneša biroja vai virtuālā biroja maksa pēc atjaunošanas ir palielināta,
nenomaksātie maksājumi pārsniedz ieturēto pakalpojumu priekšapmaksu/depozītu un/vai jūs bieži nespējat
apmaksāt rēķinus noteiktajā termiņā.

4.2.

Nodokļi un nodevas: jūs apņematies nekavējoties apmaksāt (i) visus pārdošanas, lietošanas, akcīzes, patēriņa
un citus nodokļus un patentmaksas, kuras jums ir jāmaksā kādai valsts iestādei (un pēc mūsu pieprasījuma jūs
apņematies sniegt mums šādu maksājumu pierādījumus), un (ii) jebkurus mūsu maksātos nodokļus jebkurai
valdības iestādei, kuri ir attiecināmi uz jūsu telpām attiecīgā gadījumā, tostarp bez ierobežojuma jebkurus bruto
ieņēmumus, nomas un uzturēšanās nodokļus, materiālā personīgā īpašuma nodokļus, valsts/zīmognodevas vai
citus dokumentārus nodokļus un nodevas.

4.3.

Apmaksa: mēs arvien cenšamies samazināt savu ietekmi uz vidi un atbalstīt jūs darīt tāpat. Tāpēc mēs visus
rēķinus nosūtīsim elektroniski, un jūs veiksiet maksājumus ar automatizētas metodes, piemēram, tiešā debeta vai
kredītkartes, starpniecību, kad vien vietējā banku sistēma to atļaus.

4.4.

Kavēti maksājumi: neveicot maksājumus noteiktajā laikā, visām kavētajām summām tiks piemērota papildu
maksa. Šī maksa katrā valstī būs atšķirīga, un tā ir norādīta iekšējās kārtības noteikumos. Ja nepiekrītat kādai
rēķinā norādītajai maksai, summa, kuru neapstrīdat, ir jāapmaksā līdz noteiktajam laikam, lai tai netiktu
piemērota kavējuma maksa. Mēs arī paturam tiesības aizturēt pakalpojumus (tostarp, lai nerastos pārpratumi,
attiecīgā gadījumā liedzot piekļuvi centram), kamēr ir neapmaksātas summas un/vai procenti vai ja jūs esat
pārkāpis līgumu.

4.5.

Nepietiekami līdzekļi: mums papildus radušos administrācijas izmaksu dēļ jums tiks piemērota maksa par ikvienu
noraidītu maksājumu nepietiekamu līdzekļu dēļ. Šī maksa katrā valstī būs atšķirīga, un tā ir norādīta iekšējās
kārtības noteikumos.

4.6.

Aktivizācija: par katru ar mums noslēgto līgumu (ieskaitot visus jaunos līgumus, kas noslēgti saskaņā ar
1.9. punktu) jāmaksā aktivizācijas maksa. Šī maksa sedz administratīvās izmaksas par klienta reģistrēšanās
procesu un konta iestatīšanu. Šī maksa ir noteikta katrā vietējo pakalpojumu līgumā, un tā tiek iekasēta katrai
personai par biroja ar pilnu servisu un coworking telpu (rakstāmgalds) izmantošanu, par katru vietu virtuālajā
birojā un par katru personu biedra statusa programmā. Papildu informācija ir izklāstīta iekšējos kārtības
noteikumos.

4.7.

Indeksācija: ja līguma termiņš pārsniedz 12 mēnešus vai arī ikmēneša līgums netiek pārtraukts 12 mēnešus, mēs
palielināsim ikmēneša maksu katra sākuma datuma gadadienā saskaņā ar attiecīgo inflācijas indeksu, kas
aprakstīts iekšējās kārtības noteikumos.

4.8.

Biroja atjaunošana: ja atbrīvojat telpas vai pēc izvēles pārceļaties uz tā paša centra citām telpām, mēs
ieturēsim fiksētu biroja atjaunošanas pakalpojuma maksu, lai segtu standarta tīrīšanas izmaksas, kā arī jebkuras
citas izmaksas, kas radušās, atjaunojot telpas to sākotnējā stāvoklī. Šī maksa katrā valstī būs atšķirīga, un tā ir
norādīta iekšējās kārtības noteikumos. Mēs paturam tiesības piemērot saprātīgu papildu maksu par jebkādiem
remontdarbiem, kas nepieciešami papildus standarta nolietojuma novēršanai.

4.9.

Standarta pakalpojumi: ikmēneša maksa līdz ar piemērojamiem nodokļiem un maksa par jūsu pieprasītiem
atkārtotiem pakalpojumiem ir jāapmaksā iepriekš reizi mēnesī. Ja tiek piemērota dienas likme, maksa par
mēnesi ietvers 30 šādas dienas maksas. Par periodu, kas ir mazāks nekā mēnesis, tiks piemērota maksa par
katru dienu.

4.10. Samaksa atbilstoši lietojumam un mainīgie papildpakalpojumi: maksa par pakalpojumiem atbilstoši lietojumam,
kā arī piemērojamie nodokļi ir jāapmaksā reizi mēnesī pēc pakalpojuma saņemšanas atbilstoši mūsu standarta
likmēm, kas laiku pa laikam var mainīties un ir pieejamas pēc pieprasījuma.
4.11. Atlaides, akcijas un piedāvājumi: ja jums ir piešķirtas īpašas atlaides, akcijas vai piedāvājuma priekšrocības, tās
tiks pārtrauktas bez iepriekšēja brīdinājuma gadījumā, ja jūs būtiski pārkāpsiet līguma saistības.

Globālie noteikumi, 2021. gada janvāris

