
Doglo suņa uzraudzības serviss 
PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

1. PAKALPOJUMA SATURS

1.1.  Pakalpojums, ko Traxby OÜ (turpmāk tekstā – “Traxby”) sniedz klientam, proti, klienta suņa
atrašanās vietas izsekošana un uzraudzība, izmantojot Doglo izsekošanas ierīci (turpmāk tekstā –
“izsekošanas ierīce”) (turpmāk tekstā – “pakalpojums”).

1.2. Nosacījumi attiecībā uz izsekošanas ierīci:

1.2.1. No izsekošanas ierīces saņemšanas brīža,  klients uzņemas pilnu atbildību par izsekošanas
ierīces nejaušu nozaudēšanu un bojājuma risku.
1.2.2. Izsekošanas ierīcei garantija stājas spēkā līguma darbības laikā no dienas, kad izsekošanas
ierīce nodota klientam. Garantijas periodā izsekošanas ierīces apkope un ar to saistītās izmaksas ir
bez maksas.

1.2.3. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies klienta montāžas, labošanas, nolaidības vai
jebkādas citas nelabvēlīgas ietekmes rezultātā, kā arī, izsekošanas ierīces nodošanu trešajai personai
apkopes veikšanai.
1.2.4. Klientam ir pienākums lietot un glabāt izsekošanas ierīci saudzīgi un apdomīgi, saskaņā ar
pakalpojuma nosacījumiem un saskaņā ar izsekošanas ierīces ilgtspējīgas lietošanas nolūku.
1.2.5. Klientam ir pienākums atļaut Traxby pārbaudīt izsekošanas ierīces stāvokli un tās paredzēto
izmantošanu.

1.3. Ar pakalpojumu saistītie nosacījumi:
1.3.1.  Servisa  pakalpojuma līgums tiek  slēgts  uz  2 (diviem)  gadiem,  kā  minimums.  Piekrišana
Doglo  servisa  pakalpojuma  noteikumiem  interneta  abonēšanas  vidē,  tiek  uzskatīta  par  līguma
slēgšanu.

1.3.2. Pakalpojuma sniegšanas priekšnoteikums ir Doglo aplikācijas lejupielāde savā viedtālrunī un
izveidots lietotāja konts, kura identifikators ir klienta tālruņa numurs.
1.3.3. Pakalpojuma sniegšanai izmantotie risinājumi ir aizsargāti ar autortiesībām saskaņā ar spēkā
esošajiem tiesiskajiem regulējumiem un to īpašnieks ir Traxby.

1.3.4. Maksa par tiesībām izmantot pakalpojumu ir iekļauta ikmēneša maksas rēķinā klientam vai
saskaņotajā gada maksājumā. 
1.3.5.  Klients  ņem  vērā,  ka  pakalpojumu  un  risinājumu  dēļ,  kas  nodrošina  pakalpojuma  un
izsekošanas ierīces darbību, Traxby nav spējīgs nodrošināt pakalpojuma pieejamību un risinājuma
darbību jebkurā brīdī, t.sk. iespējamos GPS un GSM tīkla traucējumus.

1.3.6.  Klients apzinās,  ka pakalpojums strādā Eiropas Savienībā.  Izmantojot pakalpojumu ārpus
Eiropas Savienības, tiek piemērota papildus maksa, kas izriet no datu viesabonēšanas izmaksām.
1.3.7. Traxby ir  tiesības ierobežot klienta piekļuvi vai apturēt pakalpojuma sniegšanu, ja klients
pārkāpj pakalpojuma izmantošanas nosacījumus.

2. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU PIENĀKUMI

2.1. Traxby apņemas:
2.1.1.  izsūtīt  izsekošanas  iekārtu  uz  klienta  izvēlēto  pakomātu  2-7  darbdienu  laikā  pēc  līguma
noslēgšanas un atmaksas saņemšanas;

2.1.2. nodrošināt sniegto pakalpojumu;
2.1.3. novērst izsekošanas ierīces darbības traucējumus, ja nepieciešams, aizstāt nedarbojošos ierīci
ar jaunu ierīci;

2.1.4. pēc klienta pieprasījuma, reizi divos gados nomainīt izsekošanas ierīci uz jaunu
izsekošanas ierīci;



2.2. Klients apņemas:

2.2.1. sniegt Traxby patiesu informāciju par sevi, servisa pakalpojuma iegūšanai;
2.2.2. 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā saņemt izsekošanas ierīci no pakomāta, ar ko klientam rodas
pienākums maksāt  par  pakalpojumu un no Traxby klientam tiek  nodota  mantiskā  atbildība  par
izsekošanas ierīci (pienākums maksāt par pakalpojumu rodas neatkarīgi no tā, vai izsekošanas ierīce
tiek aktivizēta vai nē);

2.2.3. aktivizēt izsekošanas ierīci un lietot to sunim atbilstoši ierīces lietošanas instrukcijai;
2.2.4. lai nodrošinātu pakalpojumu, periodiski pārbaudīt izsekošanas ierīces stāvokli un nodrošināt
atbilstošu izsekošanas ierīces akumulatora uzlādi;

2.2.5. lietot izsekošanas ierīci uzmanīgi un atbilstoši ierīces paredzētajam mērķim, ievērojot ierīces
lietošanas instrukciju;
2.2.6. sniegt pilnīgu atbalstu Traxby un ņemt vērā Traxby ieteikumus pakalpojuma nodrošināšanā,
kā arī:

2.2.6.1. informēt Traxby par darbībām, kas traucē izsekošanas ierīces pilnīgu lietošanu;
2.2.6.2.  lietot  Traxby  SIM  karti  tikai  izsekošanas  ierīcē.  Pienākuma  neizpildes  gadījumā,
nepieciešams  atlīdzināt  Traxby  izdevumus,  kas  radušies  SIM  kartes  nepareizas  izmantošanas
rezultātā;

2.2.6.3. veikt  atmaksu Traxby par  līguma laušanu,  kas  noteikta  cenrādī,  ja  klients  lauž  līgumu
pirms klienta saistību perioda beigām (24 mēneši pēc izsekošanas ierīces nodošanas klientam) vai ja
Traxby lauž līgumu, jo klients ir pārkāpis līguma noteikumus;
2.2.6.4. 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma termiņa beigām, atgriezt Traxby pilnu
izsniegtā pakalpojuma komplektu un darbojošos izsekošanas ierīci;

2.2.6.5. veikt samaksu Traxby par izsekošanas ierīci, kas ir vienāda ar jaunas līdzvērtīgas ierīces
cenu, ja klients neatdod izsekošanas ierīci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad
paziņots par līguma laušanu vai līguma izbeigšanu, un/vai ja izsekošanas iekārtas atgriešana liecina,
ka tā nav darba kārtībā vai nav atgriezts pilns komplekts (4.4.1. punktā aprakstītajos apstākļos).

3. RĒĶINU IZRAKSTĪŠANA
3.1.  Klientam ir  pienākums  savlaicīgi  veikt  rēķina  atmaksu par  ierīci,  sniegto  pakalpojumu un
citiem iepriekš saskaņotiem piedāvājumiem ar līgumā un cenrādī paredzētajiem nosacījumiem.

3.2. Ja  klients  pievienojas  servisa  pakalpojumam  caur  interneta  abonēšanas  vidi,  līgums  tiek
uzskatīts par noslēgtu, ja abonents piekrīt pakalpojuma nosacījumiem un veic abonēšanas atmaksu;
3.3.  Traxby ir  tiesības  pieprasīt  klientam nokavējuma procentus,  par  laikus  neatmaksātu  rēķina
summu. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti 0,15% apmērā no nesamaksātās summas par katru
dienu pēc maksājuma termiņa beigām. 

3.4. Ikmēneša maksa par pakalpojumu nav jāveic proporcionāli dienām, kad pakalpojuma sniegšana
ir būtiski traucēta vai pārtraukta apstākļos, kas atkarīgi no Traxby, tiek veikts pārrēķins, sākot no 3
(trešās) dienas pēc paziņojuma par kļūmi. 
3.5. Ja klients kavē Traxby iesniegtā rēķina apmaksu vairāk nekā 30 dienas pēc termiņa, Traxby ir
tiesīgs  ierobežot  klienta  piekļuvi  risinājumam,  to iesniedzot  paziņojumu  formātā.  Piekļuves
ierobežošana risinājumam nav uzskatāma par Traxby izdarītu līguma pārkāpumu. Traxby ir tiesības
izrakstīt  rēķinus  klientam  arī  par  periodu,  kad  piekļuve  risinājumam  ir  ierobežota  rēķinu
nemaksāšanas dēļ.

3.6. Izmaksas, kas saistītas ar nesamaksāto summu atgūšanu noteiktajā termiņā, sedz klients.

4. CITI NOSACĪJUMI
4.1. Klients pārkāpj līguma nosacījumus, ja viņš  14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no brīža,
kad ir saņemts paziņojums par izsekošanas ierīces sūtījuma saņemšanu, neierodas tai pakaļ. Traxby



ir tiesības izņēmuma kārtā izbeigt līgumu, neievērojot iepriekšējas paziņošanas termiņu, ja minētais
līgumslēdzējs  ir  pārkāpis  līgumu (šādā  gadījumā nav atgūstamas  izmaksas,  ko  līgumslēdzējs  ir
samaksājis Traxby, noslēdzot līgumu);

4.2. Ja līgums tiek izbeigts klienta pārkāpuma dēļ (piemēram, parādsaistības), uz līguma izbeigšanas
mēnesi  iesniegtais  pakalpojuma rēķins  netiek  atcelts (abonents  maksā  pilnu  mēneša  maksu par
pakalpojuma izbeigšanas kalendāro mēnesi);
4.3. No interneta vidē noslēgtā līguma, klients bez iemesla var atteikties 14 (četrpadsmit) kalendāro
dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas:

4.3.1. atteikuma tiesības netiek piemērotas, ja klients ir juridiska persona;
4.3.2. lai atteiktos no servisa pakalpojuma, klientam ir jāiesniedz Traxby rakstisks paziņojums, ka
viņš vēlas atgriezt izsekošanas ierīci;

4.3.3. klientam nekavējoties un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, pēc paziņojuma
par līguma laušanu,  jānosūta Traxby izsekošanas ierīce uz uzņēmuma norādīto pakomāta adresi;
4.3.4. izsekošanas ierīce ir jāatgriež oriģinālajā iepakojumā (var būt ar atvēršanas pazīmēm, taču
nedrīkst būt bojāta) un sākotnējā komplektācijā (satur visus produkta priekšmetus iepakojumā);

4.3.5. izsekošanas iekārtas atgriešanas izmaksas sedz klients;
4.3.6.  atteikuma  gadījumā,  Traxby  atmaksā  klientam saskaņā  ar  līgumu  samaksāto  summu 14
(četrpadsmit)  kalendāro  dienu  laikā  no  dienas,  kad  kļuvis  zināms  klienta  lēmums  atteikties  no
servisa pakalpojuma līguma;

4.3.7.  Traxby  ir  tiesības  atteikties  atmaksāt  saskaņā  ar  līgumu  samaksāto  summu,  kamēr  nav
atgriezta izsekošanas ierīce.
4.4. Klients veic maksājumus saskaņā ar Traxby cenrādi (papildus līgumam fiksētajām izmaksām/
cenām, kas nav norādītas cenrādī):

4.4.1. par  izsekošanas  ierīces  darbības  traucējumu  novēršanu  un  materiāliem un  iekārtām,  kas
nolietotas vai  bojātas izsekošanas ierīces  darbības  laikā,  ja izsekotājs  ir  bojāts  un ir  traucēta tā
darbība: a) klienta vai trešās personas vainas dēļ – lietošanas kārtības pārkāpuma (neievērošanas)
dēļ (izsekotāja ierīces ārēji bojājumi, neatbilstoša vide un lietošana utt.); b) ja klients pats ir veicis
apkopi vai remontu izsekošanas ierīcei, vai to ir darījusi trešā persona.
4.5.  Traxby  ir  tiesības,  sniedzot  pakalpojumu,  izmantot  apakšuzņēmuma  līgumu,  saglabājot
atbildību pret klientu par pakalpojuma sniegšanu.

4.6. Traxby ir  tiesīgs veikt kampaņas,  kuru laikā piešķirtie atvieglojumi attiecas tikai kampaņas
nolikumā noteiktajam periodam un attiecas tikai uz tām personām, kuras atbilst kampaņas nolikumā
noteiktajai  definīcijai.  Kampaņas  noteikumi  parasti  attiecas  tikai  uz  jaunajiem dalībniekiem, un
Traxby ir  tiesības  atteikties  nenoslēgt  līgumu ar  personu,  ja  pastāv  aizdomas,  ka  šī  persona ir
izbeigusi līgumu tikai vai galvenokārt ar nolūku gūt labumu no kampaņas.
4.7. Traxby ir tiesīgs mainīt pakalpojuma cenas, vismaz 3 mēnešus iepriekš par to brīdinot klientu.
Nepiekrītot cenu izmaiņām, klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu bez maksas, kā minēts
2.2.6.3. punktā.

PIELIKUMS
Servisa pakalpojuma cenrādis spēkā no 1.06.2021.:

• Līguma noslēgšanas starta maksa
• Servisa pakalpojuma mēneša maksa
• Pakalpojuma mēneša maksa, ja tiek veikts gada maksājums
• Līguma pārtraukšana pirms klienta saistību perioda beigām
• Maksa par ierīci, ja tā netiek atgriezta pēc pakalpojuma beigšanas 
• Maksa par ierīces nomaiņu, ja ierīce ir bojāta klienta vainas dēļ

59.00 €
11.99 €
9.99 €

59.00 €
59.00 €
99.00 €


