
Pakalpojums / Pārkāpums Cena / Apmērs

 7 (septiņu) mēnešu Nomas maksas apmērā, ja 
Līgums izbeigts pirms Minimālā nomas termiņa 
beigām un no Līguma noslēgšanas ir pagājis 
mazāk par 6 (sešiem) mēnešiem.

 5 (piecu) mēnešu Nomas maksas apmērā, ja 
Līgums izbeigts pirms Minimālā nomas termiņa 
beigām un Līguma noslēgšanas ir pagājis mazāk 
par 12 (divpadsmit) mēnešiem.

 3 (trīs) mēnešu Nomas maksas apmērā, ja Līgums 
izbeigts pirms Minimālā nomas termiņa beigām un 
no Līguma noslēgšanas ir pagājuši vairāk par 12 
(divpadsmit) mēnešiem.

Rakstveida piekrišana ārpus EEZ valstīm 20,00 EUR 

GPS iekārtas labošana/uzstādīšana
Saskaņā ar faktiskajām izmaksām, vai sadarbības 
partneru piestādīto rēķinu

Jaunas GPS iekārtas iegādes izmaksas
Saskaņā ar faktiskajām izmaksām, vai sadarbības 
partneru piestādīto rēķinu

Rakstveida informācijas sagatavošana par Nomnieka saistību 
pret Iznomātāju izpildes vēsturi

20,00 EUR 

Izmaksas par OCTA
Izmaksas saskaņā ar apdrošinātāju piestādīto 
rēķinu +20,00 EUR administratīvās izmaksas

Administratīvo sodu un naudas sodu izmaksas
Saskaņā ar soda apmēru + 20,00 EUR 
administratīvās izmaksas par katru gadījumu

Tehniskās pases atjaunošana nozaudēšanas gadījumā
Saskaņā ar CSDD izmaksām 19,95 EUR+20,00 
EUR administratīvās izmaksas

Transportlīdzekļa nodošanas kavējums 
Nomas maksa divkāršā apmērā par katru kavēto 
dienu*                                                             *Tiek 
aprēķināta mēneša nomas maksājuma apmēru dalot 
ar 30 un iegūto rezultātu reizinot ar 2

Sertificēta vērtētāja slēdziens Izmaksas saskaņā ar sertificēta vērtētāja piestādīto 
rēķinu  + 20,00 EUR administratīvās izmaksas

Grozījumu izdarīšana līguma speciālajos noteikumos 20,00 EUR 
Parāda atgūšanas izdevumi maksājumu kavēšanas gadījumā 7,00 EUR par katru sagatavoto paziņojumu

Izmaksas par Transportlīdzekļa remontu
Saskaņā ar sadarbības partneru piestādītajiem 
rēķiniem

Maksa par dokumentu kopiju izgatavošanu un izsniegšanu 10,00 EUR par vienu pieprasījumu

165,29 EUR + 21%PVN*

*Pamatojoties uz vidējo izmaksu aprēķinu. 
Aprēķinā nav iekļautas evakuatora izmaksas, kas 
tiek piemērotas atsevišķi, ņemot vērā faktiskās 
pakalpojuma izmaksas.

Līgumsodi par pirmstermiņa līguma izbeigšanu

SIA WATU AUTO Pakalpojumu un soda naudu cenrādis

Ar transportlīdzekļa meklēšanu un atgūšanu saistītie vidējie 
izdevumi, ja klients transportlīdzekli nav atdevis labprātīgi 
līgumā un laušanas paziņojumā norādītajā termiņā.


