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Īres kartingu ekspluatācijas noteikumi
1.

2.

3.

Vispārīgie noteikumi:
1.1.

Datu aizsardzības atruna ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat
iesniedzis saistībā ar noteikumu ievērošanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar
Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto
datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu
apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām,
izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu
datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu
dzēšanu.

1.2.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek ekspluatēts īres kartings SIA „Baltic Ring 333”
(turpmāk tekstā – 333).

1.3.

Īres kartingu ekspluatē īres kartinga lietotājs (turpmāk tekstā – Īrnieks).

Īres kartinga lietotāja pienākumi:
2.1.

Kartinga trasē atļauts doties tikai ar aizsargķiveri.

2.2.

Īrnieks brauc tikai norādītajā virzienā trasē un servisa (boksu) celiņā.

2.3.

Īrnieks brauc drošā attālumā no cita kartinga, lai neveidotos sadursme.

2.4.

Īrniekam servisa (boksu) zonā jāiebrauc drošā ātrumā (lēnam), ne vairāk, kā ar ātrumu
5km/h.

2.5.

Trasē atļauts doties tikai ar 333 Trases personāla atļauju un tā ir jāatstāj pēc pirmā
personāla pieprasījuma, par ko Īrnieku informē personāls - parādot paceltu roku vai
melnbaltu finiša karogu.

2.6.

Trasē izvēlēties braukšanas ātrumu atbilstoši savām braukšanas prasmēm un
iemaņām, kā arī izvērtējot savu veselības stāvokli un reakcijas ātrumu.

2.7.

Apstāšanās gadījumā signalizēt ar paceltu roku un sagaidīt apkalpojošo personālu.

2.8.

Saudzīgi izturēties pret lietojamo un pieejamo 333 mantu un izsniegto aprīkojumu.

2.9.

Segt radītos zaudējumus 333, ja tādi radušies brauciena laikā Īrnieka vainas dēļ
ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā.

2.10.

Īrnieks seko tam, kas notiek trasē priekšā, blakus un aizmugurē.

Īres kartinga lietotājam kategoriski aizliegts:
3.1.

Lietot īres kartingu apreibinošo vielu ietekmē.

3.2.

Patvaļīgi iedarbināt kartingu un uzsākt braukšanu bez 333 personāla atļaujas.

3.3.

Apstāties trasē, lai uzsāktu „startu” no vietas.
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4.

5.

3.4.

Patvaļīgi mainīt noteikto braukšanas virzienu, konfigurāciju un apstāties trasē bez
iemesla.

3.5.

Izraisīt apzinātas sadursmes ar pārējiem braucējiem un ar trasi norobežojošām zīmēm.

3.6.

Braucienam beidzoties lielā ātrumā iebraukt servisa zonā.

3.7.

Izkāpt no kartinga trasē piespiedu apstāšanās gadījumā, izņemot gadījumus, kad to
atļauj 333 personāls.

Īres kartinga lietotāja atbildība:
4.1.

Par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām, tajā skaitā
materiālajiem zaudējumiem.

4.2.

Civiltiesiskā atbildība saskaņā ar LR spēkā esošajām tiesību normām.

Lietotāja tiesības:
5.1.

6.

Uzdot jebkādus jautājumus un saņemt atbildes no 333 personāla uz interesējošiem un
neskaidriem jautājumiem, kas saistīti ar kartingu un pakalpojumu.

Citi jautājumi:
6.1.

SIA „Baltic Ring 333” neuzņemas atbildību par Īrnieka personīgajām materiālajām
vērtībām.

6.2.

Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, Lietotājam tiek izteikts mutisks brīdinājums,
ja Lietotājs neievēro izteikto brīdinājumu, tad dalība braucienā Lietotājam tiek
nekavējoties liegta, bez tiesībām to atjaunot un samaksa par nodarbību netiek atgriezta.
333 personāls ir tiesīgs attālināti ierobežot īres kartinga maksimālo braukšanas ātrumu
Lietotājam, ja tas pārkāpj īres kartinga ekspluatācijas noteikumus.
Par līgumam neatbilstoša pakalpojuma sniegšanu Lietotājs, ja tas uzskatāmas par
patērētāju Latvijas Republikas normatīvo aktu izpratnē, var vērsties pie SIA „Baltic Ring
333”, reģ. nr. 40103537133, „Sila Priedes”, Ropažu novads, LV-2133, e-pasts:
info@333.lv ar rakstisku, pamatotu iesniegumu. Iesniegums tiks izskatīts saskaņā ar
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajām normām. Pakalpojums uzskatāms
par atbilstošu līguma noteikumiem, ja: 1) pakalpojuma saturs, sniegšanas veids un
rezultāts atbilst tam, par ko bijusi vienošanās. 2) pakalpojums sniegts ar profesionālu
rūpību, ņemot vērā patērētāja intereses. 3) pakalpojums atbilst prasībām, kas tiek
pamatoti izvirzītas šādiem pakalpojumiem.

6.3.

6.4.

Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar SIA „Baltic Ring 333”
personālu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, situācijas
atrisināšanai, tad puses risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā, kā jurisdikciju nosakot Latvijas
Republiku.

6.5.

Lietotājs ir iepazinies ar ”Īres kartinga ekspluatācijas noteikumiem”, tos pilnībā saprot
un apņemas tos ievērot, ko apliecina ar savu parakstu.
LIETOTĀJS:

Datums:
1. Vārds, uzvārds, paraksts
2. Vārds, uzvārds, paraksts
3. Vārds, uzvārds, paraksts
4. Vārds, uzvārds, paraksts
5. Vārds, uzvārds, paraksts
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