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Defro centrālās apkures katla  

servisa līgums 

 
 

 
 
 
 No labākā servisa  dienesta  

 Jūs šķir tikai viens zvans! 
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Vai Jums ir Defro katls ? 
Jums ir serviss! 

Apsveicam! 
Jūs jau esat iegādājies vai arī tuvākajā laikā plānojat 
iegādāties poļu ražotāja Defro apkures katlu. Tas 
nozīmē to, ka Jūsu mājā vienmēr būs siltums. Mūsu 
galvenais uzdevums ir ne tikai piedāvāt Jums 
apkures iekārtu, bet arī visu nepieciešamo 
pakalpojumu kompleksu. Jūsu apkures iekārta ir 
mehānisms, kas rada komfortu Jūsu mājā. Lai 
jebkura iekārta strādātu bez traucējumiem, tam 
nepieciešama nevainojama servisa apkalpošana. Tā 
paildzinās Jūsu iekārtas mūžu un samazinās 
ekspluatācijas izmaksas. 

Pirmo reizi Latvijā visu Defro iekārtu īpašniekiem ir 
iespēja saņemt nevainojamu servisu no Power 
Therm. Tas nozīmē – mūsdienīgu, kvalitatīvu un 
augsti kvalificētu atbalstu no “Power Therm” servisa. 

 

Mēs pārzinām savas apkures iekārtas 

Power Therm serviss nozīmē – speciāli apmācīti 
servisa speciālisti, aprīkots servisa transports, 
pieejams visu nepieciešamo servisa daļu un 
instrumentu klāsts noliktavā. Operatīva reakcija uz 
izsaukumu. Vārdu sakot, viss tas, kas nepieciešams, 
lai Jūsu iekārta vienmēr būtu kvalitatīvi un laicīgi 
aprūpēta. Kā iegūt servisu ? Jums ir tikai jānoslēdz 
apkopes līgums! 

 

Profilakse vienmēr lētāka 

“Servisa līgums” – tā ir vienošanās starp Defro 
ražotāja apkures iekārtas lietotāju un Defro servisa 
dienestu. Līgums garantē nekavējošu tehnisko 
atbalstu visā iekārtas kalpošanas laikā. Pateicoties 
tam iekārta darbosies bez traucējumiem vairākus 
gadus un samazināsies Jūsu izdevumi uz iekārtas 
iespējami nepieciešamajiem remontiem nākotnē. 

Jums ir iespēja izvēlēties vienu no līguma veidiem: 
“Zelts Plus”, “Sudrabs”, “Bronza”.  

Noslēgt līgumu ir vienkārši. Jums ir jāparaksta 
vienošanās par līgumu, jāpārskaita Jūsu izvēlētā 
līguma summa uz Defro servisa dienesta kontu bankā 
un no šī brīža Jūs esat mūsu servisa aprūpēts klients. 
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Līgums “ZELTS PLUS” 

Ietver vienu servisa tehnisko apkopi 
gada un diagnostiku, trīs avārijas 
izsaukumus, ar distanci kontrolētu 
iekārtas uzraudzību caur sistēmu E-
Modul. Ierašanās objektā un kļūdu 
novēršana 24h laikā no izsaukuma 
brīža. Sistēma var darboties ja ir 
iegādāts, pieslēgts un reģistrēts 
Interneta modulis TECH. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Līgums “SUDRABS” 

Ietver vienu servisa tehnisko apkopi 
gada un diagnostiku, trīs avārijas 
izsaukumus, kā arī ierašanos objektā 
un kļūdu novēršanu 24h laikā no 
izsaukuma brīža. 

 

 
 

 

 
 
 
 

Līgums “BRONZA” 

Ietver vienu servisa tehnisko apkopi 
gada un diagnostiku, divus avārijas 
izsaukumus, kā arī ierašanos objektā 
un kļūdu novēršanu  24h laikā no 
izsaukuma brīža periodā no 1. oktobra 
līdz 30. aprīlim un no 1. maija līdz 30. 
septembrim 48h laikā. 
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Darbu cenrādis, Pielikums Nr.1 

Iekārtas 
veids 

Granulu 
katli ar 
jaudu no 10 
līdz 25 kW 

Granulu katli 
ar jaudu no 30 
līdz 75 kW 

Kombinēti, 
universālie katli 
ar jaudu no 15 
līdz 35 kW 

Granulu degļu 

komplekti 

uzstādītie uz cietā 

kurināmā katliem 

 

“
Z

E
L

T
S

 P
L

U
S

“
 

Līguma cena 
€ bez PVN 

244,- 292,- 340,- 244,- 

 
Nosacījumi 

 

- viens izbraukums gada veikt TA un diagnostiku 
- trīs avārijas izsaukumi 
- ar distanci kontrolēta iekārtas uzraudzība caur sistēmu “e-modul” 
- reaģēšana uz izsaukumu: 24h laikā 

 

“
S

U
D

R
A

B
S

”
 Līguma cena 

€ bez PVN 
219,- 267,- 315,- 219.- 

 
Nosacījumi 

 

- viens izbraukums gada veikt TA un diagnostiku 
- divas avārijas izsaukumi 
- reaģēšana uz izsaukumu: 48h laikā 

 

“
B

R
O

N
Z

A
”

 

Līguma cena 
€ bez PVN 

194.- 242.- 290.- 219.- 

 
Nosacījumi 

 

- viens izbraukums gada veikt TA un diagnostiku 
- viens avārijas izsaukums 
- reaģēšana uz izsaukumu: 48h laikā. 

 
Palaišana un 
ieregulēšana 

250,- 280,- 280,- 250,- 

Diagnostika 55,-+ 0,30 km 55,-+0,30 km 75,-+0,30 km 55,-+0,30 km 

Izsaukums uz 
remontu 

55.-€ (trīs 
stundas) +10 
€/st. +0,30 € 

km 

55.-€ (trīs 
stundas) +10 
€/st. +0,30 € 

km 

55.-€ (trīs 
stundas) +10 
€/st. +0,30 € km 

55.-€ (trīs stundas) 
+10 €/st. +0,30 € 
km 

 
Visas cenas norādītas € bez PVN. 
Līgums noslēdzas uz 1 gadu ar iespēju to pagarināt un darbojas visa Latvijas teritorijā. 
Garantija uz rezerves daļu maiņu un rezerves daļām 6 mēneši. 
Noslēdzot apkopes līgumu Jūs saņemat papildus gadu garantiju Defro katlam un katla 
instalācijai, ja to ir veicis SIA “Power Therm”. 
 

Defro servisa dienests Latvijā Servisa dienests 
SIA “Power Therm”  Tālr: +371 29 726 009 
Zasulauka iela 18a-1a, Rīga, LV-1046                                                                    

Reģ. Nr. 40103696369  

Tel. +371 28 651 353 

www.ptm.lv 

http://www.ptm.lv/
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SIA “Power Therm”   
Zasulauka iela 18a-1a, Rīga, LV-1046                                                                    
Reģ. Nr. 40103696369  

Tel. +371 28 651 353 

www.ptm.lv 

 

Līgums Nr.:____________ 

Par Defro katla tehnisko apkopi 

Vārds Uzvārds, „Adrese”, Turpmāk tekstā LIETOTĀJS, no vienas puses, un SIA “Power 

Therm”, reģ. NR.40103696369, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa Leonid 

Mileshkin personā no otras puses, noslēguši līgumu par sekojošu iekārtu tehnisko apkopi: 

Granulu katls Defro  

Iekārtas tips: Delta EkoPell 20 kW 

Iekārtas Nr.:  _______________________ 

Līguma veids:         1.___”Zelts Plus”,       2.___”Sudrabs”,              3. ___ ”Bronza” 

Iekārtas uzstādīšanas laiks un vieta:  _____. gada __. ________, 

„Adrese__________________________________________________________________”,   

Garantijas talona nr: ________ 

Papildus vienošanās: _______________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

1. Apkopes līguma darbības termiņš ir viens gads un tas ietver apkopes un bojājumu 

novēršanas pakalpojumus augstāk minētajai Defro iekārtai pēc adreses: 

Adrese: ____________________________________________________. 

par līguma summu ________ € summa vārdiem (______________ un 00 centi) € (t.sk.,PVN 

21%). Līguma summā nav iekļauta nomainīto detaļu cena. Garantijas laikā detaļas un to 

nomaiņa ir bez maksas. Līguma summā iekļauti transporta izdevumi, izņemot 4. punktā 

norādītajos gadījumos. 

2. Garantijas apkopes laikā IZPILDĪTĀJS veic sekojošus darbus: 

▪ Katla un degļa attīrīšana, katla pieslēgšanas pie dūmvada pārbaude, dūmvada 

parametru pārbaudē. Katla telpas dabiskas vēdināšanas parametru pārbaude 

▪ Katla mezglu darbības pārbaudē (Deglis, padevējs, ventilatori, drošības sistēmas) 

▪ Katla mezglu savienojumu vietas pārbaudē, blīvējumu pārbaudē, nepieciešamības 

gadījumā nomaiņa (par atsevišķu samaksu) 

▪ Sistēmas atbilstības Defro shēmai pārbaudē, sistēmas mezglu darbības pārbaudē 

▪ Automātikas elementu darbības pārbaudē, elektrisko savienojumu pārbaudē, 

pievilkšana. 

▪ Devēju pieslēgšanas un darbības pārbaudē 

▪ Katla kontrollera darba parametru pārbaudē, regulēšana, programmas atjaunināšanā 

http://www.ptm.lv/
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Līgumā netiek ietverti sekojoši darbi: ūdens pievada, elektroenerģijas pievada tehniskā 

apkope. 

Iekārtas darbības traucējumu un bojājumu novēršanu IZPILDĪTĀJS veic 24 (divdesmit četru) 

stundu laikā, pēc LIETOTĀJA izsaukuma, un avārijas izsaukuma akta saņemšanas 

(Pielikums Nr.2), (Tālr: 29 726 009). IZPILDĪTĀJS apņemas darbus veikt apzinīgi, ievērojot 

attiecīgos priekšrakstus un nodot katlu ekspluatācijai drošā stāvoklī. Garantijas tehniskā 

apkope tiek veikta 1 reiz gadā. 

3. Ja iekārtu paredzamās apkopes laikā no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ nav 

iespējams iedarbināt (piem. nav iespējams nokļūt pie iekārtas, atslēgta elektroenerģijas 

padeve u.t.t.), par dīkstāvi un papildus ceļa izdevumiem tiek sastādīts atsevišķs rēķins. 

4. Līgums neattiecas uz iekārtas darbības traucējumiem vai bojājumiem, kuri radušies 

sekojošu iemeslu dēļ: 

▪ Uzstādīšanas vai ekspluatācijas noteikumu neievērošana 

▪ Elektroenerģijas padeves pārtraukumi 

▪ Bojāti drošinātāji vai elektroenerģijas pievadi 

▪ Nepareizi iestatīti termostati, pulksteņslēdži, spiediena regulatori un apkures 

regulatori 

▪ Nepareiza lietošana vai nelietpratīga trešo personu iejaukšanās 

5. IZPILDĪTĀJS atbild par iekārtas un sistēmas bojājumiem, kuri radušies tās pilnvaroto 

pārstāvju nolaidības dēļ, veicot apkopi vai novēršot bojājumus. Par citiem bojājumiem, kuros 

vainojama apkopes firma vai tās pilnvarotais, atbildība tiek nesta saskaņā ar Latvijas 

Republikas likumdošanu. IZPILDĪTĀJS neuzņemas atbildību par bojājumiem, kuri radušies 

uguns, tīšas bojāšanas, sala, korozijas un ūdens iedarbībā vai trešās personas nepareizas 

rīcības rezultātā. 

6. Par darbiem, kas veikti novēršot iekārtas traucējumus vai bojājumus kas radušies 4. punktā 

minēto iemeslu dēļ, LIETOTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJA piestādīto rēķinu, izejot no personāla 

stundas tarifa likmes 12,10 € stundā. Brīvdienās personāla stundu tarifa likme ir 24,20 € 

(ieskaitot PVN 21% nodokli) stundā. Minimālā apmaksa ir vienas stundas tarifa likme. 

LIETOTĀJS apmaksā transporta izdevumus atsevišķi 0,36 € par km, rēķinot ceļu turp un 

atpakaļ. 

7. Rēķins par 1. punktā minēto līguma summu, kā arī citi rēķini jāsamaksā piecu darba dienu 

laikā no saņemšanas dienas. Rēķinu savlaicīga neapmaksāšana vai nepilnīga apmaksa 

atbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākumiem un dod viņam tiesības lauzt šo līgumu. 

8. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījis LIETOTĀJS, un tiek automātiski 

pagarināts ik reizi par gadu, ja tas netiek rakstiski atsaukts vai IZPILDĪTĀJS nav saņēmis 

ikgadējo servisa pagarinājumā maksu. Pagarinātā līguma maksa ____ € (ieskaitot PVN 21% 

nodokli) Strīdi starp pusēm tiek risināti savstarpēji vienojoties, bet neiespējamības gadījumā 

saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

10. Trešās personas vai uzņēmuma veiktos darbus (iekārtas apkope un/vai bojājumu 

novēršana) apmaksā LIETOTĀJS. 

http://www.ptm.lv/
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11. Līgums sastādīts un parakstīts trijos eksemplāros, pa vienam katrai pusei. (LIETOTĀJS, 

IZPILDĪTĀJS, DEFRO SERTIFICĒTS UZSTĀDĪTĀJS – ko apliecina personīgais zīmogs un 

sertifikāts) Uzstādītājs nes pilnu materiālo atbildību par Defro katla apsaisti un tai izmantoto 

materiālu atbilstību. Ja servisa dienests ierodoties objektā konstatē jebkādus traucējumus vai 

bojājumus kas radušies UZSTĀDĪTĀJA vainas dēļ ir tiesīgs novērst un novērš visus 

bojājumus 24h stundu laikā, un piestāda pēc fakta rēķinu UZSTĀDĪTĀJAM dokumentējot to 

ar digitāli uzņemtām fotogrāfijām. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs nepalaist un neieregulēt iekārtu, ja 

ierodoties objektā konstatējis, ka iekārta nav uzstādīta atbilstoši ražotāja prasībām vai  

instrukcijām. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt, lai sistēma tiktu pārtaisīta un piestāda rēķinu 

UZSTĀDĪTĀJAM par izsaukumu vai arī par izlabotajām kļūdām kuras iespējams novērst 24h 

laikā.  

12. Līgums var tikt izmainīts vai anulēts pēc divu pušu vienošanās vai vienpusēji, ja otra 

pārkāpusi līgumtiesības. 

13. Visas līguma cenas un darbu izcenojumi saskaņā ar cenrādi. (Pielikumā Nr: 1) 

14. Līguma slēdzēju juridiskās adreses un banku rekvizīti: 

 

IZPILDĪTĀJS LIETOTĀJS 

SIA “Power Therm” Vārds Uzvārds 

          Zasulauka iela 18a-1a, Rīga, LV-1046 Adrese: 

Reģ. Nr.: 40103696369 p.k. _____________ 

A/S “Luminor Bank”  ___________________________  

KODS NDEALV2X  ___________________________  

KONTS LV87NDEA 00 000 848 234 49  ___________________________  

Valdes loceklis  ___________________________  

 ____________________  Vārds Uzvārds 

(L. Mileshkin) 

 ____________________   ___________________________  

(____________2020) 
 ____________________________  
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1. Informācija par apkopi: 

Apkope Nr. 1                                                              autorizētā servisa centra zīmogs 

Remonta datums: ------------------------------------------------------------------------------------- paraksts: 

Remonta veids: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Piezīmes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informācija par apkopi: 

Apkope Nr. 2                                                            autorizētā servisa centra zīmogs 

Remonta datums: ------------------------------------------------------------------------------------- paraksts: 

Remonta veids: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Piezīmes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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