
TRANSPORTLĪDZEKĻU NOMAS UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI
UN NOSACĪJUMI

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šie transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi
(turpmāk tekstā - "Noteikumi") Electric Beast Global OÜ, kas ir saskaņā ar Igaunijas
tiesību aktiem reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas kodu 16266059, kura juridiskā
adrese ir Pärnu maantee 148, 11317 Tallina, Igaunija (turpmāk tekstā - "Beast"),
reglamentē Lietotāja (kā definēts turpmāk) reģistrācijas kārtību Beast mobilajā lietotnē
(kā definēts turpmāk) un Tīmekļa vietnē (kā definēts turpmāk), pilnībā elektrisko
transportlīdzekļu izmantošanu, transportlīdzekļu ekspluatācijas nosacījumus, atbildību
un norēķinu kārtību.

1.2. Pirms izmantot Beast sniegtos Pakalpojumus (kā definēts tālāk), Lietotājam:

1.2.1. rūpīgi izlasa un iepazīstas ar šiem Noteikumiem un piekrīt šiem Noteikumiem, nospiežot
pogu "Piekrītu" pēc reģistrācijas mobilajā lietotnē; piekrīt nomas noteikumiem un
nosacījumiem tīmekļa vietnē; vai izmanto savu elektronisko parakstu (DigiDoc vai
DocuSign vai e-Paraksts), lai parakstītu Transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu
sniegšanas noteikumus un nosacījumus. Lai novērstu šaubas, reģistrējoties Mobilajā
lietotnē vai sākot izmantot Pakalpojumus, Lietotājs apstiprina, ka visa viņam sniegtā
informācija ir skaidra un saprotama un ka viņš pilnībā piekrīt šiem Noteikumiem. Ja
Lietotājs nepiekrīt šiem Noteikumiem, Lietotājs nedrīkst izmantot Pakalpojumus; un

1.2.2. sniegt personas datus, informāciju un dokumentus, ko var pieprasīt BeastBeast.

1.3. Ja Lietotājam rodas jautājumi saistībā ar šiem Noteikumiem vai Pakalpojumu
izmantošanu, Lietotājs var sazināties ar BeastBeast, izmantojot šādu kontaktinformāciju:
e-pastu info@beast.rent vai tālruņa numuru �372 639 4000.

1.4. Lai izvairītos no šaubām, šie Noteikumi ir juridiski saistošs līgums starp Beast un katru
Lietotāju par to, kā Lietotāji izmanto Pakalpojumus. Lietotājam ir juridiskas attiecības
tikai ar Beast, un Lietotājs apzinās, ka Beast nekādā veidā nav saistīts ar Tesla, Inc.
(agrāk Tesla Motors).

2. INTERPRETĀCIJA UN DEFINĪCIJAS

2.1. Šajos Noteikumos lietotajiem terminiem un izteicieniem ar lielo sākumburtu ir šāda
nozīme, ja vien nav skaidri norādīts citādi vai ja vien no konteksta neizriet citādi:

2.1.1. "Pamata maksa par pakalpojumu" ir maksa par pakalpojumu, kas jāmaksā par katru
transportlīdzekļa izmantošanas perioda minūti. Pamata maksa par Pakalpojumu tiek
maksāta saskaņā ar cenrādi(-iem), kas norādīts Mobilajā lietotnē un/vai Tīmekļa vietnē.

2.1.2. "Uzlādes kartes" ir uzlādes karte(-es) un uzlādes mikroshēma(-as), ko izmanto
Transportlīdzekļa uzlādei.

2.1.3. "Uzlādes ierīce" ir uzlādes kabeļi vai adapteri, kas izmantojami Transportlīdzekļa
uzlādei.
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2.1.4. "Apdrošināšanas noteikumi" ir tās apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas
noteikumi un nosacījumi, kura ir apdrošinājusi Transportlīdzekli, kas ir pieejami Mobilajā
lietotnē vai Tīmekļa vietnē.

2.1.5. "Kilometru maksa" ir Pakalpojuma maksa, kas jāmaksā par katru kilometru, kas
pārsniedz dienas �24 stundu) nobraukuma limitu, kurš norādīts Mobilajā lietotnē un/vai
Tīmekļa vietnē. Kilometru maksa tiek maksāta saskaņā ar Mobilajā lietotnē un/vai
Tīmekļa vietnē norādīto(-ajiem) cenrādi(-iem).

2.1.6. "Mobilā lietotne" ir viedtālruņiem, planšetdatoriem un citām mobilajām ierīcēm
paredzēta lietojumprogrammatūra, ar kuras palīdzību tiek veikta Transportlīdzekļu
rezervēšana, atbloķēšana, bloķēšana un citas darbības, kas saistītas ar to lietošanu un
ekspluatāciju.

2.1.7. "Auto pieturas vieta" ir autostāvvieta, no kuras Lietotājs paņem Transportlīdzekli un/vai
uz kuru Transportlīdzeklis tiek atgriezts. Atļauto izbraukšanas vietu saraksts ir pieejams
mobilajā lietotnē un tīmekļa vietnē.

2.1.8. "Puse" ir gan Lietotājs, gan BeastBeast.

2.1.9. "Ekspluatācijas vieta" ir vieta, kur Transportlīdzeklis tiek izmantots un ekspluatēts.

2.1.10. "Privātuma politika" ir Beast privātuma politika, kas ir pieejama Mobilajā lietotnē vai
Tīmekļa vietnē.

2.1.11. "Pakalpojuma maksa" ir jebkura maksa, kas jāmaksā par Pakalpojumiem, tostarp
Pamata pakalpojuma maksa, Kilometru maksa (ja piemērojams) un maksa par
Transportlīdzekļa rezervācijas pirmstermiņa atcelšanu (ja piemērojams). Jebkuru
Pakalpojuma maksu maksā saskaņā ar cenrādi(-iem), kas norādīts Mobilajā lietotnē
un/vai Tīmekļa vietnē.

2.1.12. "Pakalpojumi" ir pakalpojumi, ko Lietotājiem sniedz Beast, tostarp Transportlīdzekļa
nomas pakalpojumi, kas tiek sniegti, izmantojot Mobilo lietotni un Tīmekļa vietni.

2.1.13. "Ceļu satiksmes noteikumi" ir visi piemērojamie tiesību akti, kas attiecas uz
transportlīdzekļu izmantošanu un ekspluatāciju kopumā, cita starpā visa veida ceļu
satiksmes noteikumi un satiksmes drošības noteikumi.

2.1.14. "Lietotājs" ir jebkura persona, kas izmanto Mobilo lietotni un/vai Beast sniegtos
Pakalpojumus.

2.1.15. "Papildu lietotājs" ir jebkura persona, kuru "Lietotājs" ir pievienojis, lai arī tā varētu
izmantot Transportlīdzekli pēc verifikācijas un apstiprināšanas.

2.1.16. "Transportlīdzeklis" ir pilnībā elektrisks mehāniskais transportlīdzeklis, ko BeastBeast
nodod Lietotājam pagaidu valdījumā un lietošanā saskaņā ar šiem Noteikumiem.

2.1.17. "Transportlīdzekļa sistēma" ir Transportlīdzeklī uzstādīta elektroniska sistēma (tostarp
sardzes režīms, ko BeastBeast var aktivizēt attālināti), kas reģistrē Transportlīdzekļa
atrašanās vietu un tā apkārtni, Transportlīdzekļa nobraukto attālumu, Transportlīdzekļa
izmantošanas laiku un citus ar Transportlīdzekli un tā izmantošanu saistītus datus un
nosūta tos uz BeastBeast.
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2.1.18. "Transportlīdzekļa izmantošanas periods" ir periods no brīža, kad Lietotājs
atbloķē/paņem Transportlīdzekli no Pieturas zonas, līdz brīdim, kad Lietotājs
atgriež/aizslēdz Transportlīdzekli Pieturā.

2.1.19. "Tīmekļa vietne" ir BeastBeast tīmekļa vietne, kas atrodas tīmekļa vietnē
https://beast.rent, un visi šādas tīmekļa vietnes apakšdomēni.

2.1.20. "Beast Bucks" ir ar mobilo aplikāciju saistīts transportlīdzekļa kredīts, ko var izmantot
tikai ar Beast mobilo aplikāciju saistītu pakalpojumu apmaksai. "Beast Bucks" nekad
netiek izmaksāti, un tos nevar izmantot kā maksāšanas līdzekli ārpus Mobilās lietotnes
pakalpojumiem.

2.1.21. "Beast Bucks noteikumi" ir Beast izdoto Beast Bucks noteikumi un nosacījumi, kas
pieejami Mobilajā lietotnē vai Tīmekļa vietnē.

2.2. Šajos Noteikumos pēc vārdiem "ieskaitot" un "ietver" tiek uzskatīts, ka tiem seko "bez
ierobežojumiem", ja tie netiek lietoti.

2.3. Jebkurš Lietotāja pienākums kaut ko nedarīt ietver arī pienākumu neļaut to darīt.

2.4. Šo Noteikumu virsraksti ir tikai ērtības labad un nekādā veidā neierobežo vai neietekmē
Noteikumu noteikumu nozīmi vai interpretāciju.

3. LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA MOBILAJĀ LIETOTNĒ.

3.1. Lietotājam ir tiesības izmantot BeastBeast sniegtos Pakalpojumus tikai pēc reģistrācijas
Mobilajā lietotnē vai Tīmekļa vietnē, visu BeastBeast pieprasīto personas datu,
informācijas un dokumentu iesniegšanas un šo Noteikumu pieņemšanas.

3.2. Reģistrējoties Mobilajā lietotnē vai Tīmekļa vietnē, Lietotājs norāda savu tālruņa numuru,
kas tiek uzskatīts par Lietotāja identifikācijas numuru un kas tiek izmantots turpmākajos
pieteikšanās gadījumos Mobilajā lietotnē.

3.3. Lietotājam, kas vēlas izmantot Pakalpojumus, ir (i) jābūt pilngadīgai fiziskai personai
saskaņā ar Darbības vietas likumiem un (ii) jābūt derīgai un spēkā esošai autovadītāja
apliecībai, ko izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes, Lihtenšteinas,
Norvēģijas, Apvienotās Karalistes, Amerikas Savienoto Valstu, Šveices Konfederācijas
vai Kanādas attiecīgā iestāde un kas ļauj patstāvīgi vadīt transportlīdzekļus. Turklāt
Lietotājam ir jāiesniedz BeastBeastBeast savas sejas un vadītāja apliecības fotogrāfijas,
lai BeastBeast varētu pārbaudīt Lietotāja sejas līdzību un pārbaudīt vadītāja apliecības
derīgumu; šo procesu var veikt ar trešās puses pakalpojumu sniedzēja (piemēram,
Veriff) starpniecību saskaņā ar mobilo lietotņu lietojumprogrammā noteikto īpašo
procedūru. Uz trešās puses pakalpojumu sniedzēja izmantošanu attiecas privātuma
politikas noteikumi. Lietotājam var tikt pieprasīts piekrist trešās puses pakalpojumu
sniedzēja noteikumiem un nosacījumiem, lai izmantotu BeastBeast pakalpojumus.

3.4. Ja Lietotājs nesniedz savus personas datus vai sniedz nepatiesus vai neprecīzus
personas datus, Lietotāja reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu. Pēc nepareizu vai
neprecīzu personas datu iesniegšanas Lietotājs maksā Beast līgumsodu EUR 1500
apmērā un atlīdzina Beast visus zaudējumus, kas radušies nepareizu vai neprecīzu
personas datu sniegšanas rezultātā.
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3.5. Pēc tam, kad Beastir pabeidzis attiecīgās Lietotāja identifikācijas un informācijas
pārbaudes, Beast piešķir Lietotājam pagaidu tiesības izmantot un ekspluatēt
Transportlīdzekli, bet Lietotājam ir pienākums izmantot Transportlīdzekli saskaņā ar
šiem Noteikumiem un samaksājot attiecīgo Pakalpojuma maksu.

3.6. Pēc veiksmīgas reģistrācijas Mobilajā lietotnē Lietotājam tiek nodrošināta pieteikšanās
piekļuve Mobilajai lietotnei, kas ļauj Lietotājam izmantot Mobilajā lietotnē pieejamos
Pakalpojumus. Pieteikšanās dati Mobilajai lietotnei ir Lietotāja personīgā informācija, un
Lietotājs tos nevar izpaust nevienam citam.

3.7. Lietotājam saskaņā ar 1.3. punktu nekavējoties jāinformē Beast, ja viņa pieteikšanās dati
tiek pazaudēti vai kļūst pieejami trešajām personām. Saņemot šādu paziņojumu no
Lietotāja, Beast bloķē Lietotāja piekļuvi Mobilajai lietotnei. Jebkādus zaudējumus, kas
Lietotājam un/vai Beast radušies pirms Lietotājs sniedzis šādu paziņojumu Beast, sedz
Lietotājs.

3.8. Lietotājam Mobilajā lietotnē nedrīkst piederēt vairāk par vienu kontu, lai nodrošinātu
skaidru un pārbaudāmu identitāti un atbilstību Pakalpojumiem.

3.9. Lietotājam ir jāpaziņo BeastBeast par jebkādām izmaiņām savos personas datos
(ieskaitot vārdu, uzvārdu, adresi, personas kodu, dzimšanas datumu) un autovadītāja
apliecības maiņu, pirms turpināt izmantot Pakalpojumus pēc šādām izmaiņām. Jebkādus
zaudējumus, kas Lietotājam un/vai Beast radušies, pirms Lietotājs sniedzis šādu
paziņojumu Beast, sedz Lietotājs.

4. VISPĀRĪGI TRANSPORTLĪDZEKĻA EKSPLUATĀCIJAS UN ATBILDĪBAS NOTEIKUMI

4.1. Beast veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Transportlīdzeklis ir labā
kārtībā un sagatavots ekspluatācijai.

4.2. Par defektiem netiek atzīti Transportlīdzekļa defekti, kas neietekmē satiksmes drošību
vai īstermiņā neietekmē Transportlīdzekli, kā arī defekti, kas nav nepareizas
Transportlīdzekļa apkopes, ko veicis Beast, sekas.

4.3. Lietotājam ir jāizmanto Transportlīdzeklis kā rūpīgam un rūpīgam īpašniekam un tam
paredzētajam mērķim saskaņā ar šiem Noteikumiem.

4.4. Lietotājam ir jāievēro Transportlīdzekļa ražotāja noteiktās Transportlīdzekļa
ekspluatācijas prasības, kas norādītas Transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā, kura
atrodas Transportlīdzeklī, šo Noteikumu 4. un 5. punktā, Ekspluatācijas vietas Ceļu
satiksmes noteikumos, Apdrošināšanas noteikumos un citos piemērojamos
Ekspluatācijas vietas tiesību aktos. Lietotājam jāievēro arī citas Transportlīdzekļa
ekspluatācijas prasības, kas nav minētas šajos noteikumos, bet tiek uzskatītas par
parastām šāda īpašuma lietošanas prasībām.

4.5. Lietotājam nekavējoties jāinformē Beast saskaņā ar 1.3. punktu un, ja nepieciešams,
attiecīgo valsts iestādi (piemēram, policiju, ugunsdzēsības dienestu), ja
Transportlīdzeklis ir bojāts, iznīcināts, salūzis, pazaudēts (tostarp konfiscēts) vai kā
citādi kļuvis nederīgs lietošanai, vai ja ir kādi citi apstākļi, kas traucē izmantot
Transportlīdzekli. Ja saskaņā ar iepriekšējo teikumu netiek paziņots Beast un, ja
nepieciešams, valsts iestādei, tiek piemērots līgumsods EUR 1500 apmērā.
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4.6. Lietotājam ir jāizmanto Transportlīdzeklis personīgi, ja vien nav pievienots, pārbaudīts
un apstiprināts Papildu lietotājs, kas izmantos Transportlīdzekli. Lietotājs nedrīkst nodot
Transportlīdzekli apakšnomā, nodot Transportlīdzekli citai personai vai ļaut citai
personai izmantot Transportlīdzekli bez iepriekšējas rakstiskas vai skaidri apstiprinātas
BeastBeast piekrišanas. Lai izvairītos no šaubām, Lietotājs ir atbildīgs un atlīdzina
BeastBeastBeast visus zaudējumus, ko Transportlīdzekļa lietošanas laikā nodarījis
nepiederošs Transportlīdzekļa vadītājs.

4.7. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli visā Transportlīdzekļa lietošanas laikā
neatkarīgi no tā, kurā vietā tas tiek ekspluatēts. Transportlīdzekļa lietošanas laikā
atbildība par Transportlīdzekļa kā paaugstinātas bīstamības avota vadītāju gulstas uz
Lietotāju.

4.8. Lietotājs nav atbildīgs par (i) jebkādiem Transportlīdzekļa defektiem, kas radušies
Transportlīdzekļa lietošanas laikā un kas ir sekas tam, ka Transportlīdzekli iepriekš
izmantojusi cita persona, nevis Lietotājs (ar nosacījumu, ka Lietotājs ir paziņojis par
defektu BeastBeastBeast saskaņā ar 5.4. punktu), vai (ii) jebkādiem defektiem, kas
radušies Transportlīdzekļa normāla nolietojuma rezultātā, abos gadījumos, ja Lietotājs
nekavējoties paziņo par šādiem defektiem BeastBeastBeast saskaņā ar 1.3. punktu un
ievēro BeastBeast norādījumus.

4.9. Ja Lietotāja Transportlīdzekļa lietošanas laikā Transportlīdzeklis jebkādu iemeslu dēļ
tiek bojāts, iznīcināts vai pazaudēts (tostarp konfiscēts), vai ja jebkāda iemesla dēļ tiek
bojāts, iznīcināts vai pazaudēts kāds no Transportlīdzekļa piederumiem, Lietotājam ir
pienākums samaksāt BeastBeastBeast līgumsodu līdz EUR 600 apmērā, ja šādus
zaudējumus neatlīdzina apdrošināšanas sabiedrība, kas apdrošinājusi Transportlīdzekli.
Turklāt Lietotājam ir pienākums atlīdzināt BeastBeastBeast visus zaudējumus, kas
pārsniedz līgumsoda summu, un visus zaudējumus, kurus nekompensē apdrošināšanas
sabiedrība (ieskaitot pašrisku vismaz EUR 1000 apmērā). Iemesli, kuru dēļ
apdrošināšanas sabiedrība ir nolēmusi neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību (tostarp
tāpēc, ka tā ir pašriska, neapdrošināšanas gadījums), neietekmē Lietotāja pienākumu
atlīdzināt BeastBeast saskaņā ar iepriekšējo teikumu. Šādos gadījumos apdrošināšanas
sabiedrībai ir regresa tiesības pret Lietotāju, lai piedzītu no Lietotāja izmaksāto
apdrošināšanas atlīdzību:

4.9.1. bojājumi Transportlīdzeklim tiek nodarīti, ja Transportlīdzekli ekspluatē cita persona,
nevis Lietotājs (izņemot gadījumus, ja Beast ir devis iepriekšēju rakstisku piekrišanu
saskaņā ar 4.6. punktu);

4.9.2. Transportlīdzeklim ir nodarīti bojājumi un Transportlīdzekļa vadītājs atstāj ceļu
satiksmes negadījuma vietu pirms policijas vai citas kompetentas iestādes ierašanās
gadījumos, kad šādas iestādes ierašanās ceļu satiksmes negadījuma vietā ir
nepieciešama saskaņā ar darbības vietas piemērojamiem tiesību aktiem;

4.9.3. Transportlīdzeklis ir nozagts vai iznīcināts vai Transportlīdzeklis ir atstāts ar atvērtiem
logiem, jumtu, jumta logu, jumta logu, neaizslēgtām durvīm;

4.9.4. bojājumi Transportlīdzeklim tiek nodarīti, ja Transportlīdzekli ekspluatē persona vai
Lietotājs, kuram nav derīgas vadītāja apliecības, ko izsniegusi attiecīga iestāde, kā
noteikts 3.3. punktā, vai Lietotājs, kurš nav iesniedzis BeastBeast savu derīgo vadītāja
apliecību pārbaudei;

4.9.5. bojājumi Transportlīdzeklim ir radušies Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanas dēļ.
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4.10. Ja Transportlīdzekļa lietošanas laikā Transportlīdzeklis kļūst netīrāks, nekā tas būtu
parastas ekspluatācijas laikā (iekšpusē vai ārpusē), Lietotājam ir pienākums samaksāt
BeastBeastBeast līgumsodu atbilstoši tīrīšanas pakalpojumu sniedzēja noteiktajām
izmaksām.

4.11. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par šo Noteikumu, Ceļu satiksmes noteikumu un citu
piemērojamo tiesību aktu pārkāpumiem, kā arī par kaitējumu, kas nodarīts trešajām
personām Transportlīdzekļa lietošanas laikā. Ja Lietotājs ekspluatē Transportlīdzekli
neatbilstošā veidā, tostarp pārkāpj Noteikumus, Ceļu satiksmes noteikumus un citus
piemērojamos tiesību aktus, un tā rezultātā BeastBeastBeast rodas izmaksas vai
zaudējumi (tostarp nodokļu maksājumi, soda naudas, kas jāmaksā valsts iestādēm vai
trešajām personām), Lietotājam ir pienākums pilnībā atlīdzināt šādas izmaksas vai
zaudējumus. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, BeastBeast pieejamie Lietotāja
personas dati var tikt nosūtīti valsts iestādēm un tiesu izpildītājiem nodokļu, soda naudu
un citu līdzīgu maksājumu samaksas un iekasēšanas nolūkā.

4.12. Pēc Beast pieprasījuma Lietotājs maksā Beast līgumsodu līdz EUR 2000 apmērā par
jebkuru šajos Noteikumos noteikto saistību neizpildi, pārkāpumu vai nepienācīgu izpildi,
ja šajos Noteikumos nav noteikts cits tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret attiecīgo
pārkāpumu.

4.13. Ja Beast nenodrošina pienācīgu Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam (t. i.,
Transportlīdzeklis neatrodas norādītajā izkāpšanas vietā vai Transportlīdzeklis nav
kārtībā, vai to nav iespējams vadīt), pēc tam, kad Lietotājs ir telefoniski paziņojis
BeastBeastBeast par šādiem apstākļiem saskaņā ar 1.3. punktu, Beast pēc Lietotāja
izvēles (i) apmaksā Lietotāja izmaksas par vienu taksometra braucienu, par ko panākta
vienošanās pa tālruni, nepārsniedzot Mobilajā lietotnē norādīto summu, vai (ii) ne vēlāk
kā trīs stundu laikā nogādā Lietotājam citu Transportlīdzekli. Lai novērstu šaubas, Beast
nav atbildīgs par jebkādām citām izmaksām vai zaudējumiem, kas Lietotājam radušies
šādu apstākļu rezultātā.

4.14. Beast nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies sakarā ar nespēju
izmantot Transportlīdzekli negadījuma gadījumā vai citu no Beast neatkarīgu iemeslu
dēļ.

4.15. Ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti, Beast neuzņemas nekādu atbildību par
jebkādiem zaudējumiem, ko izraisījušas trešās personas vai apstākļi, kurus Beast
nekontrolē (tostarp hakeru uzbrukumi, tehniskas kļūmes, defekti, kļūdas vai vīrusi, kas
ietekmē Mobilo lietotni vai Tīmekļa vietni, Lietotāja šo Noteikumu neievērošana un valsts
iestāžu veiktas darbības).

4.16. Beast ir atbildīgs un tam ir pienākums atlīdzināt Lietotājam tikai tiešos naudas
zaudējumus (un, lai novērstu šaubas, nekādus netiešos zaudējumus vai peļņas
zaudējumus) un tikai ar nosacījumu, ka šādus zaudējumus Lietotājam ir nodarījis Beast
tīši vai rupjas nolaidības dēļ. BeastBeast atbildība tiek samazināta par summu, kas
vienāda ar zaudējumiem, no kuriem Lietotājs būtu varējis izvairīties, pieliekot saprātīgas
pūles.

4.17. Ja Lietotājs nevar pienācīgi izmantot Pakalpojumus, Lietotājam par to jāpaziņo
BeastBeast saskaņā ar 1.3. punktu. Strīdu mēģina atrisināt, pusēm savstarpēji
vienojoties vai saskaņā ar spēkā esošajos tiesību aktos noteikto kārtību. Jebkuras
pretenzijas saistībā ar Pakalpojumiem Lietotājam ir jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešu
laikā no Pakalpojumu izmantošanas dienas. Beast atbild uz Lietotāja pretenziju pēc
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iespējas ātrāk, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no pretenzijas
saņemšanas dienas. Ja Lietotājs uzskata, ka Beast nav apmierinājis viņa pretenziju vai ir
apmierinājis to tikai daļēji, Lietotājam ir tiesības vērsties vietējā patērētāju tiesību
aizsardzības iestādē.

5. NOTEIKTIE TRANSPORTLĪDZEKĻA EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

5.1. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotiku vai citu psihotropo vielu reibumā ir
aizliegta. Turklāt Lietotājam ir aizliegts vadīt Transportlīdzekli, ja viņš ir slims vai noguris,
vai ja tā vadīšana var apdraudēt satiksmes drošību. Lietotājam ir atļauts vadīt tikai tādu
Transportlīdzekli, kas atbilst to transportlīdzekļu kategorijai, kurus viņam ir atļauts vadīt
saskaņā ar vadītāja apliecību.

5.2. Izmantojot Transportlīdzekli, Lietotājam jābūt pilnīgi skaidrā �0,00 promiles) un
nedrīkst atrasties psihotropo vielu ietekmē. Gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj kādu no 5.1.
vai 5.2. punktā noteiktajiem ierobežojumiem vai dod iespēju citai personai vadīt
Transportlīdzekli alkohola, narkotisko vai jebkādu psihotropo vielu ietekmē vai citādi
pārkāpj 5.1. vai 5.2. punktu, Lietotājam ir jāsamaksā BeastBeast līgumsods EUR 2500
apmērā. Turklāt Beast ir tiesības nekavējoties apturēt Pakalpojumu sniegšanu
Lietotājam (tostarp bloķēt Transportlīdzekļa iedarbināšanu un atņemt Transportlīdzekli)
uz nenoteiktu laiku.

5.3. Lai uzturētu tīrību transportlīdzekļa salonā un saglabātu vadītāja tuvākās apkārtnes
drošību, pasažieriem nav atļauts lietot alkoholu transportlīdzeklī.

5.4. Beast izmanto tikai pilnībā elektriskos transportlīdzekļus. Pilnībā elektrisko
transportlīdzekļu akumulatora un nobraukuma rādītāji ir orientējoši, reālais nobraukums
ir atkarīgs no akumulatora priekšsildīšanas līmeņa, laika apstākļiem (temperatūras un
pretvēja), ceļa apstākļiem, ceļa seguma stāvokļa un lietotāja braukšanas stila (ātruma un
manevru).

5.5. Transportlīdzeklis jālieto tikai Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Brīvās
Tirdzniecības asociācijas valstīs un citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs. Ja šīs
sadaļas 4.9 ierobežojums netiks ievērots, lietotājs ir pilnībā atbildīgs par
transportlīdzekļa vai trešo personu radīto kaitējumu, tostarp par atgriešanos sākotnējā
mītnes vietā, radušajām izmaksām.

5.6. Sniedzot Pakalpojumus, Beast izmanto Transportlīdzekļa sistēmu, lai nodrošinātu, ka
Transportlīdzeklis tiek ekspluatēts saskaņā ar šiem Noteikumiem. Uz Transportlīdzekļa
sistēmas izmantošanu attiecas Privātuma politikas noteikumi.

5.7. Pirms katras Transportlīdzekļa izmantošanas Lietotājam ir jāpārbauda Transportlīdzeklis
un jāpārliecinās, ka Transportlīdzeklim nav skaidri redzamu defektu. Ja tiek konstatēti
defekti, Lietotājam ir pienākums paziņot BeastBeast saskaņā ar 1.3. punktu. Lietotājam ir
arī iespēja pirms nomas uzsākšanas, izmantojot Mobilo lietotni, nofotografēt redzamos
bojājumus vai defektus Transportlīdzekļa ārpusē un salonā. Gadījumā, ja Lietotājs
attiecīgi neinformē Beast, tiek uzskatīts, ka defekti ir radušies Lietotāja
Transportlīdzekļa lietošanas laikā, un Lietotājs ir par tiem atbildīgs.

5.8. Brauciena beigās Lietotājam jāatgriež Transportlīdzeklis atļautajā Pieturā.
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5.9. Lietotājs apzinās, ka Transportlīdzekļa atbloķēšana un bloķēšana var aizņemt laiku
telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju dēļ un atkarībā no tiem, un Lietotājam par šo
laiku ir jāmaksā Pakalpojumu cenas ietvaros.

5.10. Lietotājam ir pienākums atgriezt Transportlīdzekli tādā stāvoklī, kādā tas bija pirms
Transportlīdzekļa saņemšanas, ņemot vērā normālu nolietojumu. Lai noteiktu
Transportlīdzekļa normālu nolietojumu, Puses ievēro attiecīgo nozares organizāciju
noteiktās vadlīnijas. Neatkarīgi no iepriekš minētā normālais nolietojums neietver:

5.10.1. salauztas, deformētas vai citādi mehāniski vai termiski bojātas detaļas;

5.10.2. nedarbojošās ierīces un mehānismi;

5.10.3. virsbūves iespiedumi, krāsas slāņa plaisas un skaidri skrāpējumi (ja krāsas slānis ir
bojāts līdz grunts slānim);

5.10.4. krāsas slāņa nolietojums intensīvas mazgāšanas un/vai tīrīšanas rezultātā;

5.10.5. nekvalitatīvs remonts un/vai remonta rezultātā radušies defekti;

5.10.6. logu vai virsbūves plaisas;

5.10.7. skrāpējumiem uz logiem vai virsbūves, kas radušies nepareizas Transportlīdzekļa
lietošanas un/vai tīrīšanas rezultātā;

5.10.8. salona bojājumi, tostarp apdeguši vai notraipīti sēdekļi, salauztas priekšējās bagāžnieka
vai bagāžnieka vāka plastmasas daļas, salauzti logu atvēršanas rokturi;

5.10.9. attiecībā uz Transportlīdzekļiem, kas ir Tesla Performance modeļi, Transportlīdzekļa
riepu nodilums pārsniedz 1 milimetru nedēļā; un

5.10.10. bojāta ķermeņa ģeometrija.

5.11. Gadījumā, ja Lietotājs sabojā Transportlīdzekļa riepu, Lietotājam ir jāmaksā
BeastBeastBeast līgumsods EUR 100 apmērā par vienu bojātu riepu. Neatkarīgi no
iepriekš minētā, ja riepai nodarītais bojājums ir tik smags, ka riepas atjaunošana nav
iespējama, Lietotājs atlīdzina BeastBeastBeast visas izmaksas par jaunu riepu.

5.12. Gadījumā, ja Lietotājs sabojā Transportlīdzekļa loka disku, Lietotājam ir jāmaksā
BeastBeastBeast līgumsods EUR 150 apmērā par vienu bojātu loka disku attiecībā uz
Tesla Model 3 Standard Range Plus un EUR 300 apmērā par vienu bojātu loka disku
attiecībā uz Tesla Model 3 Long Range vai Performance, Tesla Model S un Tesla Model
X.

5.13. Ja (i) Transportlīdzeklis sabojājas, (ii) uz instrumentu paneļa ieslēdzas brīdinājuma
signāli, (iii) dzirdami aizdomīgi sveši trokšņi vai (iv) rodas citi apstākļi, kas traucē
Transportlīdzekļa drošu ekspluatāciju, Lietotājam nekavējoties jāpārtrauc
Transportlīdzekļa lietošana un jāinformē BeastBeast saskaņā ar 1.3. punktu un jārīkojas
saskaņā ar BeastBeast norādījumiem.

5.14. (i) zādzības vai (ii) jebkādu bojājumu gadījumā, kas radušies Transportlīdzeklim ceļu
satiksmes negadījuma laikā vai citu apstākļu dēļ, Lietotājam nekavējoties jāinformē
Beast saskaņā ar 1.3. punktu un, ja nepieciešams, attiecīgā valsts iestāde (piemēram,
policija, ugunsdzēsības dienests), tostarp jāaizpilda ceļu satiksmes negadījuma
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deklarācija un jāveic visas citas darbības, kas nepieciešamas, lai novērstu vai
samazinātu turpmākus zaudējumus Transportlīdzeklim un/vai trešām personām vai
īpašumam. Ja saskaņā ar iepriekšējo teikumu netiek paziņots Beast un, ja nepieciešams,
valsts iestādei, tiek piemērots līgumsods EUR 1500 apmērā.

5.15. Lietotājam ir jānodrošina, ka Transportlīdzeklis vairs netiek izmantots, ja tas salūzt vai ja
turpmāka Transportlīdzekļa izmantošana var palielināt Transportlīdzekļa bojājumus vai
apdraudēt satiksmes drošību.

5.16. Beast ir tiesīgs uzstādīt alkolokus (t. i., alkometrus), kas neļauj iedarbināt
Transportlīdzekli, ja alkolokos tiek konstatēts kāds alkohola līmenis. Gadījumā, ja
alkometri konstatē jebkādu alkohola koncentrāciju, Pakalpojums Lietotājam netiek
sniegts. Lai izvairītos no šaubām, tas, ka alcolocks nekonstatē alkohola lietošanu,
neatbrīvo Lietotāju no jebkādas atbildības.

5.17. Lietotājam nav tiesību izmantot Transportlīdzekli:

5.17.1. par darbībām, kas ir aizliegtas saskaņā ar darbības vietas tiesību aktiem;

5.17.2. atkārtoti pārsniegt maksimālo atļauto braukšanas ātrumu par vairāk nekā 20 km/h
saskaņā ar ierobežojumu, kas noteikts, pamatojoties uz attiecīgajā darbības vietā spēkā
esošo Ceļu satiksmes likumu;

5.17.3. piedalīties rallijos, testa braucienos un citās sporta sacensībās;

5.17.4. braukt pa autotrasēm un citām autosportam paredzētām trasēm, ceļiem vai
kompleksiem;

1.1.1. izslēgt transportlīdzekļa vilces kontroli un/vai izmantot transportlīdzekli driftam;

5.17.5. pārvadāt vairāk cilvēku, nekā atļauts Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā vai
tehniskajās specifikācijās;

5.17.6. lai pārvadātu kravu, kas ir smagāka, nekā atļauts Transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecībā vai tehniskajās specifikācijās, vai lai pastāvīgi pārvadātu palielinātu kravu (t.i.,
smagsvara kravu);

5.17.7. stumt vai vilkt citus transportlīdzekļus (tostarp piekabes) vai citus objektus;

5.17.8. braukt bezceļa apstākļos vai pa ceļiem, kas nav paredzēti Transportlīdzeklim, tostarp pa
ceļiem, kuru virsmas var sabojāt riepas, riteņu diskus, balstiekārtas vai citas
Transportlīdzekļa detaļas;

5.17.9. pārvadāt cilvēkus komerciālos nolūkos (ir aizliegts izmantot Transportlīdzekli
taksometru, kurjerpasta, pārtikas piegādes u.c. pakalpojumiem) bez iepriekšējas
rakstiskas Beast piekrišanas;

5.17.10. lai praktizētu braukšanu;

5.17.11. bīstamo kravu pārvadāšanai;

5.17.12. transportēt dzīvniekus citādi nekā saskaņā ar šiem Noteikumiem; vai

5.17.13. transportēt priekšmetus, kas nav pareizi piestiprināti un nostiprināti.
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5.18. Jebkura 5.17.�5.17.14. punkta un ierobežojumu pārkāpuma gadījumā Lietotājam ir
jāmaksā līgumsods Beast 500 EUR apmērā. Turklāt Lietotājam ir pienākums atlīdzināt
Beast visus zaudējumus, kas pārsniedz līgumsoda summu, un visus zaudējumus, kurus
nekompensē apdrošināšanas sabiedrība (ieskaitot pašrisku vismaz EUR 1000 apmērā).
Iemesli, kuru dēļ apdrošināšanas sabiedrība ir nolēmusi neizmaksāt apdrošināšanas
atlīdzību (tostarp tāpēc, ka tā ir pašriska, neapdrošināšanas gadījums), neietekmē
Lietotāja pienākumu atlīdzināt BeastBeast saskaņā ar iepriekšējo teikumu.

5.19. Lietotājam jānodrošina, ka Transportlīdzeklī neviens nesmēķē un ka visi dzīvnieki tiek
pārvadāti tikai īpaši pielāgotā transportēšanas kastē, ko var pieprasīt un pēc tam atrast
Transportlīdzekļa bagāžniekā. Ja Transportlīdzeklī kāds smēķē vai dzīvnieki netiek
pārvadāti īpaši šim nolūkam paredzētā transportēšanas kastē, Lietotājam ir pienākums
samaksāt BeastBeastBeast līgumsodu EUR 300 apmērā.

5.20. Transportlīdzekli drīkst mazgāt tikai pašapkalpošanās rokas mazgāšanas stacijās, kurās
neizmanto abrazīvu aprīkojumu (piemēram, birstes). Aizliegts aizvest Transportlīdzekli
uz automātiskajām automazgātuvēm, automazgātuvju tuneļiem un citām
automazgātuvēm, kurās tiek izmantotas birstes un spēcīgas ūdens strūklas, kas,
iespējams, var sabojāt Transportlīdzekļa ārpusi, stiklotos logus un jumtu, aizsarglīmi vai
krāsu. Par šāda ierobežojuma pārkāpšanu Lietotājam jāmaksā BeastBeastBeast
līgumsods EUR 400 apmērā.

5.21. Lietotājam ir jānodrošina, ka Transportlīdzekļa akumulatora indikators vienmēr
pārsniedz 40 kilometrus. Ja Transportlīdzekļa rādītājs ir nokrities zem 40 kilometru
rādītāja, Lietotājam ir pienākums nogādāt Transportlīdzekli līdz tuvākajai uzlādes stacijai
un uzsākt uzlādi. Ja Transportlīdzeklis tiek atgriezts ar nobraukumu, kas mazāks par 40
kilometriem, un netiek nodots uzlādei, tiek piemērots līgumsods 40 EUR apmērā. Ja
Transportlīdzeklis tiek atgriezts un nodots uzlādei ar aptuveni 40 kilometru nobraukumu,
līgumsods netiek piemērots. Gadījumā, ja noma tiek izbeigta un Transportlīdzekļa
akumulatora indikators uzrāda mazāk nekā 10 kilometru nobraukumu, neatkarīgi no
citiem apstākļiem Lietotājs maksā Beast līgumsodu EUR 300 apmērā.

5.22. Ir stingri aizliegts tīrīt Transportlīdzekļa centrālās konsoles ekrānu ar jebkādiem citiem
līdzekļiem (tostarp ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem, mitrām vai sausām salvetēm), izņemot
ar speciālu sausu mikrošķiedras drānu, kas atrodas Transportlīdzekļa cimdu kastītē.

5.23. Lietotājam ir jānodrošina, ka, novietojot Automašīnu stāvvietā uz kādu laiku, ir izslēgts
apgaismojums un multivides sistēma, logi, jumts un jumta logi ir aizvērti un durvis ir
aizslēgtas.

5.24. Ir aizliegts novietot transportlīdzekli pazemes autostāvvietās un citās vietās, kur nav
mobilā datu savienojuma vai interneta pieslēguma. Ja nav datu savienojuma, nav
iespējams izveidot savienojumu ar Mobilo lietojumprogrammu, un šādā gadījumā
operatīvajai komandai būs jāsniedz fiziska palīdzība, par ko tiks piemērots līgumsods
robežās no EUR 50 līdz EUR 200 atkarībā no laika un attāluma līdz tuvākajai operatīvās
darbības vietai.

5.25. Jebkuras darbības vai mēģinājumi nolasīt, kopēt, mainīt vai dzēst Transportlīdzekļa
sistēmas datus ir stingri aizliegti, tāpat ir aizliegts atslēgt Transportlīdzekļa vilces
kontroli vai mainīt jebkādus drifta iestatījumus. Šādu ierobežojumu pārkāpšanas
gadījumā Lietotājam ir jāmaksā līgumsods Beast 500 EUR apmērā.
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5.26. Katra brauciena beigās Lietotājam ir jānovieto Transportlīdzeklis atļautā Izgāšanas vietā.
Lietotājam jānodrošina, lai Transportlīdzeklis netiktu novietots trešajām personām
rezervētās stāvvietās. Turklāt Transportlīdzekli nedrīkst atstāt vietās, kur tā novietošana
ir aizliegta ar ceļa zīmēm vai ceļa marķējumu. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādiem Ceļu
satiksmes noteikumu un citu piemērojamo tiesību aktu pārkāpumiem attiecībā uz
Transportlīdzekļa novietošanu.

5.27. Ja Transportlīdzekļa lietošanas laikā Lietotājs novieto Transportlīdzekli maksas
autostāvvietās, Lietotājam par šādu novietošanu jāmaksā pašam vai attiecīgi jāatlīdzina
BeastBeast visas šādas izmaksas. Ja Lietotājs nav pienācīgi samaksājis par
transportlīdzekļa novietošanu, Lietotājam ir pienākums maksāt BeastBeastBeast
līgumsodu EUR 15 apmērā par katru nokavēto dienu, par kuru tiek kavēta maksa par
transportlīdzekļa novietošanu. Šāda līgumsoda samaksa Beast neatbrīvo Lietotāju no
pienākuma samaksāt maksu par autostāvvietu.

5.28. Norādīta transportlīdzekļa rezervēšanas procedūra:

5.28.1. Pirms brauciena uzsākšanas Transportlīdzeklis ir jārezervē. Transportlīdzekļa
rezervēšana tiek veikta, izmantojot mobilo lietotni. Rezervēšanas laiku norāda
Transportlīdzekļa rezervēšanas brīdī.

5.28.2. Par rezervācijas pirmstermiņa atcelšanu Beast ir tiesīgs iekasēt maksu par rezervācijas
pirmstermiņa atcelšanu tādā apmērā, kāds norādīts mobilās lietotnes cenrādī(-os).

5.28.3. Lai veiktu Transportlīdzekļa rezervāciju, ir jāveic šādas darbības: (i) pieteikties mobilajā
lietotnē, (ii) izvēlēties vēlamo Transportlīdzekli un (iii) apstiprināt Transportlīdzekļa
rezervāciju.

5.28.4. Rezervācijas apstiprinājums tiek ģenerēts Lietotāja mobilās lietotnes ekrānā.

5.28.5. Lietotājs var izmantot Transportlīdzekli maksimālo laika periodu, kas norādīts attiecībā
uz Transportlīdzekli brīdī, kad saņemts rezervācijas apstiprinājums. Ja Lietotājs
pārsniedz maksimālo laika periodu, Transportlīdzekļa rezervācija tiek automātiski
atcelta, un Lietotājam ir pienākums nekavējoties atgriezt Transportlīdzekli Pieturas vietā.

5.29. Norādītā transportlīdzekļa lietošanas procedūra:

5.29.1. Lai iekļūtu Transportlīdzeklī, Lietotājam jāatbloķē Transportlīdzekļa durvis, pieskaroties
pogai "Atbloķēt" Mobilajā lietotnē.

5.29.2. Lai sāktu braukt ar Transportlīdzekli, Lietotājam ir jāpieskaras pogai "Start Drive", pēc
tam jānospiež bremžu pedālis un jāiedarbina Transportlīdzeklis.

5.29.3. Īslaicīgas apstāšanās gadījumā Transportlīdzeklis tiek bloķēts un atkal atbloķēts,
izmantojot mobilo lietotni.

5.29.4. Transportlīdzekļa akumulatoru var uzlādēt bez maksas, izmantojot uzlādes kartes kopā
ar Transportlīdzeklī esošajām uzlādes ierīcēm. Uzlādes karšu izmantošana citu
transportlīdzekļu uzlādei ir stingri aizliegta, un par to Lietotājs maksā BeastBeastBeast
līgumsodu EUR 200 apmērā. Ja kāda no uzlādes kartēm tiek nozaudēta vai nozagta,
Lietotājam ir pienākums samaksāt BeastBeastBeast līgumsodu EUR 50 apmērā.
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5.29.5. Pēc tam, kad Lietotājs ir beidzis izmantot Transportlīdzekli, Lietotājam tas ir jāatgriež
Transportlīdzeklī, lai to nogādātu Pieturā.

5.29.6. Beast ir tiesīgs jebkurā Transportlīdzekļa izmantošanas perioda laikā nomainīt Lietotāja
izmantoto Transportlīdzekli pret citu atbilstošas kategorijas un parametru
Transportlīdzekli Veikt periodiskus tehniskās apkopes un remonta darbus, novērst
defektus un veikt jebkādas citas darbības saistībā ar Transportlīdzekli, par to brīdinot
Lietotāju vismaz 3 dienas iepriekš pa tālruni, e-pastu, īsziņu vai ziņu Mobilās lietotnes
ietvaros. Lietotājam ir jāļauj BeastBeast nomainīt Transportlīdzekli, tostarp jāatdod
atslēgas un citi no Transportlīdzekļa paņemtie priekšmeti, kā arī jāizņem no
Transportlīdzekļa visi personīgie priekšmeti Beast norādītajā laikā un vietā. Neļaujot
nomainīt Transportlīdzekli, Lietotājam ir pienākums atlīdzināt visus BeastBeast radušos
zaudējumus.

5.29.7. Atgriežot Transportlīdzekli Izsniegšanas vietā, Lietotājs neatstāj Transportlīdzeklī
nekādas personīgās mantas un pārbauda, vai visi Transportlīdzekļa dokumenti,
aprīkojums un piederumi (tostarp Transportlīdzekļa atslēgu pults vai karte, Uzlādes
kartes, Uzlādes ierīces, stāvvietas pulkstenis, ugunsdzēšamais aparāts, Tesla
medikamentu maisiņu ar pirmās palīdzības aptieciņu, drošības vesti un brīdinājuma
trīsstūri, mikrošķiedras drānu centrālās konsoles tīrīšanai, dezinfekcijas līdzekļa pudelīti,
mitrās salvetes rokām, Transportlīdzekļa tīrīšanas salvetes, lietussargu, tālruņa lādētājus
un, ja nepieciešams, bērnu sēdeklīšus un mājdzīvnieku pārvadāšanas kastes) ir atstāti to
sākotnējā atrašanās vietā. Gadījumā, ja tiek nozaudēts vai nozagts kāds
Transportlīdzekļa dokuments, piederums vai aksesuārs, Lietotājam ir pienākums
samaksāt BeastBeast līgumsodu līdz EUR 600 apmērā.

5.29.8. Transportlīdzeklis ir jāatgriež un jānovieto stāvvietā, kur tam jebkurā laikā var publiski
piekļūt. Transportlīdzekli nedrīkst atstāt vietās, kur ir barjeras (izņemot īpašas
izbraukšanas vietas, kas atzīmētas Mobilajā lietotnē), privātās autostāvvietās un citās
privātīpašuma zonās. Šāda ierobežojuma pārkāpuma gadījumā Lietotājam ir jāmaksā
Beast līgumsods EUR 100 apmērā.

5.30. Lai atgrieztu Transportlīdzekli, Lietotājam ir jānofiksē Transportlīdzekļa durvis saskaņā
ar Mobilajā lietotnē sniegtajiem norādījumiem un jāievēro citi Mobilajā lietotnē norādītie
nosacījumi, kas, cita starpā, var prasīt Lietotājam nofotografēt Transportlīdzekli.
Atgriežot Transportlīdzekli, Lietotājam jāpārliecinās, ka Transportlīdzekļa apgaismojums
un multivides sistēma ir izslēgta, logi, jumts un jumta pārsegs ir aizvērti un durvis ir
aizslēgtas.

5.31. Ja Transportlīdzeklis tika rezervēts, izmantojot beast.rent Tīmekļa vietni, un sākotnēji
noteiktais atgriešanas laiks tiek pārcelts Lietotāja kavēšanās vai nokavēšanās dēļ, par
katru nokavēto 30 (trīsdesmit) minūti tiks piemērots līgumsods EUR 25 apmērā.

5.32. Izmantojot Mobilo lietotni, Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta līdz brīdim, kad
pakalpojumi ir veiksmīgi izbeigti saskaņā ar Mobilās lietotnes izbeigšanas procedūrām
un Transportlīdzeklis ir atgriezts atļautajā Pieturā.

6. MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

6.1. Lietotājs maksā BeastBeast Pakalpojuma Bāzes maksu par katru Transportlīdzekļa
izmantošanas perioda minūti saskaņā ar Mobilās lietotnes cenrādi(-iem), kas ir spēkā
Transportlīdzekļa izmantošanas perioda sākumā. Lietotāji, kas rezervē
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Transportlīdzekļus, izmantojot Tīmekļa vietni, maksā fiksētu summu par izvēlēto nomas
periodu, pamatojoties uz Tīmekļa vietnē norādīto(-ajiem) cenrādi(-iem).

6.2. Transportlīdzekļa izmantošanas periods tiek reģistrēts Transportlīdzekļu sistēmā no
Transportlīdzekļa rezervēšanas brīža līdz brīdim, kad Transportlīdzeklis tiek nogādāts
atpakaļ izbraukšanas zonā un Transportlīdzeklis tiek bloķēts.

6.3. Lietotājs maksā BeastBeast Kilometru maksu par katru kilometru, kas pārsniedz dienas
�24 stundu) limitu, kas norādīts Mobilajā lietotnē un/vai Tīmekļa vietnē, saskaņā ar
cenrādi(-iem), kas ir spēkā Transportlīdzekļa izmantošanas perioda sākumā.

6.4. Lietotājs var saņemt Beast Bucks un samaksāt par Pakalpojumiem ar Beast Bucks
saskaņā ar Beast Bucks Noteikumiem.

6.5. Lietotājs sasaista savu maksājumu karti ar savu kontu Mobilajā lietotnē. Lietotājs ar savu
kontu Mobilajā lietotnē var sasaistīt vairāk nekā vienu maksājumu karti. Maksājumu
kartei jānodrošina automātiska debetēšana no Lietotāja bankas konta, kas piesaistīts
kartei. Pakalpojuma maksa tiek automātiski norakstīta no maksājumu kartes vai nu
transportlīdzekļa izmantošanas perioda sākumā, vai pēc transportlīdzekļa izmantošanas
perioda beigām. Ja maksājums tiek atteikts, Beast informē Lietotāju pa tālruni, e-pastu,
īsziņām vai ziņojumiem Mobilajā lietotnē, pieprasot nekavējoties veikt maksājumu un/vai
atdot Transportlīdzekli. Ja Lietotājs neveic maksājumu vai neatdod Transportlīdzekli 24
stundu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas, Beast ir tiesības paziņot par
Transportlīdzekļa zādzību.

6.6. Ja Lietotājs sasaista maksājumu karti ar savu kontu Mobilajā lietotnē, Beast pirms
nomas autorizēšanas pārbauda maksājumu karti, rezervējot summu saskaņā ar
cenrādi(-iem) Mobilajā lietotnē un/vai Tīmekļa vietnē. Rezervācijas summa tiek pilnībā
atgriezta atpakaļ Lietotāja bankas kontā pēc nomas pabeigšanas un veiksmīgas nomas
maksas apstrādes. Laiks, kas nepieciešams, lai rezervēto summu atgrieztu Lietotāja
bankas kontā, ir atkarīgs no maksājumu kartes izdevēja procesiem.

6.7. Maksājumu apstrādei Beast var izmantot trešās puses pakalpojumu sniedzēju
(piemēram, Stripe). Uz trešās puses pakalpojumu sniedzēja izmantošanu attiecas
privātuma politikas noteikumi. Lietotājam var būt jāpieņem trešās puses pakalpojumu
sniedzēja noteikumi un nosacījumi, lai izmantotu Beast pakalpojumus.

6.8. Lietotājam ir tiesības saņemt PVN rēķinus, pievienojot attiecīgos rekvizītus savam
kontam Mobilajā lietotnē (rekvizīti jāpievieno attiecībā uz katru maksājumu karti, par
kuru Lietotājs vēlas saņemt PVN rēķinus). PVN rēķini tiek nosūtīti uz Lietotāja e-pastu
pēc katra brauciena. Pakalpojumu lietotājs PVN rēķinos ir Lietotājs.

6.9. Ja Beast nespēj norakstīt no Lietotāja maksājumu kartes pilnu Pakalpojuma maksas
summu, Lietotājam nav atļauts rezervēt jaunu Transportlīdzekli, kamēr šī summa vai
līgumsodi nav pilnībā samaksāti.

6.10. Ja Lietotājs nesaņem rēķinu pa e-pastu, Lietotājam ir tiesības pieprasīt rēķinu no Beast
saskaņā ar 1.3. punktu. Visi Lietotāja rēķini par iepriekšējiem braucieniem ir pieejami arī
Lietotāja kontā mobilajā lietotnē.

6.11. Ja Lietotājs savlaicīgi neveic norēķinus ar Beast, Beast ir tiesības iesniegt pieteikumu
paātrinātam maksājuma pieprasījumam, pilnvarot parādu piedziņas aģentūru piedzīt
parādu vai nodot savu prasījumu pret Lietotāju parādu piedziņas aģentūrai.
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6.12. Gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj kādu no šajos Noteikumos noteiktajām saistībām vai
ierobežojumiem, par kuriem ir paredzēts līgumsods, nokavējuma procenti, zaudējumu
atlīdzība vai cita veida kompensācija (turpmāk kopā saukti "līgumsods"), Beast ir tiesīgs
automātiski norakstīt šo līgumsodu no jebkuras Lietotāja maksājumu kartes, kas
piesaistīta Lietotāja kontam Mobilajā lietotnē. Ja maksājums tiek atteikts, Lietotājam ir
pienākums samaksāt sodu BeastBeast 10 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā Beast
pieprasījuma.

6.13. Beast ir tiesīgs pieprasīt Lietotājam samaksāt nokavējuma procentus 0,05% apmērā par
katru nokavēto dienu par jebkuru nokavēto maksājumu.

6.14. Jebkurš līgumsods, kas noteikts šajos Noteikumos vai Mobilajā lietotnē, tiek uzskatīts
par minimālo neapstrīdamo Beast zaudējumu atlīdzību. Līgumsoda samaksa neatbrīvo
Lietotāju no pienākuma atlīdzināt visus pārējos Beast zaudējumus, kas pārsniedz
līgumsoda summu. Turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo Lietotāju no šajos Noteikumos
noteikto saistību izpildes.

6.15. Ja Lietotājs sasniedz Pakalpojumu izmantošanas termiņu, kas norādīts Mobilajā lietotnē,
Beast ir tiesīgs pieprasīt Lietotājam līdz termiņa beigām pilnībā apmaksāt Pakalpojumus.
Ja Lietotājs nesamaksā pilnu summu par Pakalpojumiem līdz termiņa beigām, Lietotājam
jāatgriež Transportlīdzeklis izkāpšanas vietā, jānofiksē Transportlīdzeklis un jāpabeidz
brauciens ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc tam, kad saņemts Beast pieprasījums
samaksāt par Pakalpojumiem pilnā apmērā. Ja Lietotāji nesamaksā par Pakalpojumiem
pilnā apmērā vai neatgriež Transportlīdzekli izbraukšanas zonā, Beast ir tiesīgs bloķēt
Lietotāja piekļuvi mobilajai lietotnei, bloķēt Transportlīdzekļa izmantošanu (bloķēt
Transportlīdzekli), līdz Lietotājs samaksā par Pakalpojumiem pilnā apmērā, un paziņot
par Transportlīdzekļa zādzību.

6.16. Lietotājam ir jāmaksā Pamata maksa par Pakalpojumu, līdz tiek sasniegts
dienas/nedēļas/mēneša limits (atkarībā no situācijas), kas noteikts Mobilās lietotnes
un/vai Tīmekļa vietnes cenrādī(-os). Ja Lietotājs turpina izmantot to pašu
Transportlīdzekli nākamajā dienā/nedēļā/mēnesī (atkarībā no situācijas), Lietotājam
atkal jāsāk maksāt Bāzes maksa par pakalpojumu, līdz tiek sasniegts
dienas/nedēļas/mēneša limits (atkarībā no situācijas).

6.17. Beast ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam, anulēt Lietotāja
braucienus (vai rezervācijas) un bloķēt Lietotāja piekļuvi Mobilajai lietotnei, ja Lietotājs
neievēro šos Noteikumus. Ja Lietotājs neievēro šos Noteikumus, Beast ir tiesīgs piešķirt
Lietotājam papildu laiku, lai novērstu Noteikumu pārkāpumu (savukārt Beast ir tiesības
pēc saviem ieskatiem lemt, vai un kādā apmērā Lietotājam tiks piešķirts papildu laiks).
Pēc Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas Lietotājam, Lietotāja braucienu (vai
rezervāciju) atcelšanas un Lietotāja piekļuves bloķēšanas Mobilajai lietotnei Lietotājam
nekavējoties jāatgriež Transportlīdzeklis tuvākajā izkāpšanas vietā, jānofiksē
Transportlīdzeklis un pienācīgi jāpabeidz brauciens. Ja Lietotājs neatgriež
Transportlīdzekli tuvākajā izkāpšanas vietā, Beast ir tiesīgs bloķēt Lietotāja piekļuvi
mobilajai lietotnei un/vai bloķēt Transportlīdzekļa izmantošanu (bloķēt
Transportlīdzekli), un/vai nosūtīt Beast darbinieku, lai paņemtu Transportlīdzekli.

7. DAŽĀDI PASĀKUMI

7.1. Šie Noteikumi stājas spēkā attiecībā uz Lietotāju no brīža, kad Lietotājs tos ir pieņēmis,
nospiežot pogu "Pieņemt", reģistrējoties Mobilajā lietotnē; ir pieņēmis nomas noteikumus
un nosacījumus Tīmekļa vietnē; vai ir izmantojis savu elektronisko parakstu (DigiDoc vai
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DocuSign vai e-Paraksts), lai parakstītu Transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu
sniegšanas noteikumus un nosacījumus.

7.2. Beast var vienpusēji grozīt šos Noteikumus un Mobilajā lietotnē un/vai Tīmekļa vietnē
pieejamo(-os) cenrādi(-us), par to attiecīgi paziņojot Lietotājam pa e-pastu vai Mobilajā
lietotnē.

7.3. Ja pēc šo Noteikumu vai cenrāža(-u) grozīšanas un Lietotāja informēšanas par to
Lietotājs turpina izmantot Transportlīdzekļus, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis Mobilajā
lietotnē un/vai Tīmekļa vietnē norādītajiem grozītajiem Noteikumiem vai cenrādim(-iem).
Ja Lietotājs nepieņem grozījumus, viņam nekavējoties jāatgriež Transportlīdzeklis
Izstāšanās vietā un pienācīgi jāpabeidz brauciens ar Transportlīdzekli.

7.4. Ja Beast neizmanto vai neizpilda kādas šo Noteikumu tiesības vai noteikumus, tas
nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai noteikumiem.

7.5. Ja kāda šo Noteikumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds lēmums
nepadara spēkā neesošu nevienu citu šo Noteikumu noteikumu.

7.6. Beast var nodot šos Noteikumus (vai nu kopīgi, vai arī katru tiesību un/vai pienākumu
atsevišķi, kā to nolemj Beast) savam mātesuzņēmumam, filiālei vai meitasuzņēmumam
bez Lietotāja piekrišanas. Lietotājs nedrīkst nodot nekādas tiesības vai pienākumus, kas
tam ir saskaņā ar šiem Noteikumiem, bez iepriekšējas rakstiskas Beast piekrišanas.

7.7. Lietotāja saistību izpildei var tikt piemēroti Darbības vietas tiesību akti, piemēram,
Darbības vietā spēkā esošie tiesību akti (vietējie tiesību akti), un Lietotājs apņemas
ievērot vietējos tiesību aktus.

7.8. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Transportlīdzekļa jaunākās reģistrācijas valsts
tiesību aktiem, piemēram, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Islandes,
Francijas u.c., un tos reglamentē tās tiesību akti. Jebkurš strīds, domstarpība vai
prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem, vai to pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, un ko Pusēm nav izdevies atrisināt sarunu ceļā, tiek
risināts attiecīgās valsts tiesā.
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PRIVĀTUMA POLITIKA

Mums ir svarīgs mūsu lietotāju privātums. Beast politika ir ievērot jūsu kā Lietotāja privātumu
attiecībā uz jebkādu informāciju, ko mēs varam iegūt no jums mūsu tīmekļa vietnē,
https://beast.rent, mūsu mobilajā lietotnē Beast Rent (pieejama iOS un Android ierīcēm) un citās
mums piederošās un pārvaldītās vietnēs.

1. MŪSU APKOPOTĀ INFORMĀCIJA

Reģistra dati

Kad apmeklējat mūsu vietni vai mobilo lietotni, mūsu serveri var automātiski reģistrēt jūsu
tīmekļa pārlūkprogrammas vai ierīces sniegtos standarta datus. Tie var ietvert jūsu ierīces
interneta protokola �IP� adresi, pārlūkprogrammas veidu un versiju, apmeklētās lapas,
apmeklējuma laiku un datumu, katrā lapā pavadīto laiku un citu informāciju.

Ierīces dati

Mēs varam arī vākt datus par ierīci, ko izmantojat, lai piekļūtu mūsu vietnei vai mobilajai lietotnei.
Šie dati var ietvert ierīces veidu, operētājsistēmu, unikālos ierīces identifikatorus, ierīces
iestatījumus un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus. Tas, ko mēs vācam, var būt atkarīgs no
jūsu ierīces un programmatūras individuālajiem iestatījumiem. Mēs iesakām iepazīties ar ierīces
ražotāja vai programmatūras nodrošinātāja noteikumiem, lai uzzinātu, kādu informāciju tie dara
mums pieejamu.

Personīgā informācija

Mēs varam pieprasīt personisku informāciju, piemēram, jūsu:

• Nosaukums

• E-pasts

• Sociālo mediju profili

• Dzimšanas datums

• Tālruņa/mobilajā tālruņa numurs

• Mājas/pasta adrese

• Maksājumu informācija

Mēs izmantojam Stripe drošu maksājumu apstrādes platformu, lai nodrošinātu nevainojamu un
vienmērīgu maksājumu veikšanu. Lūdzu, izlasiet Stripe’s Privacy Center lai uzzinātu vairāk par
to, kā Stripe apstrādā konfidencialitāti.

Mēs arī izmantojam Veriff pakalpojumus, lai pārbaudītu jūsu personas apliecību un/vai vadītāja
apliecību. Veriff klientiem (t. i., Beast) sniedz personas identitātes pārbaudes pakalpojumus. Tas
nozīmē, ka tie pārbauda Lietotājus, un tādēļ jūs (t. i., Lietotājs) esat piekritis datu apstrādei
saskaņā ar mūsu privātuma politiku un Veriff veiktai datu apstrādei saskaņā ar Veriff’s Privacy
Policy. Veriff var vākt un apstrādāt, cita starpā, šādus personas datus:
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�1� Lietotāja personisko informāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu, dzimumu, personas kodu, ,
dzimšanas datumu, tiesībspēju un rīcībspēju, tautību un pilsonību, kā arī vēsturiskos datus par
šo Lietotāju, kas, iespējams, ir saglabāti iepriekšējās mijiedarbībās ar mums glabāšanas
periodos;

�2� informācija par dokumentu, piemēram, dokumenta nosaukums, izdevējvalsts, numurs,
derīguma termiņš, dokumentā iestrādātā informācija par svītrkodu (var atšķirties atkarībā no
dokumenta) un drošības elementi;

�3� sejas atpazīšanas dati, piemēram, fotoattēli, video un skaņas ieraksti, no jums un jūsu
dokumentiem uzņemtas fotogrāfijas, kā arī pārbaudes procesa video un skaņas ieraksti;

�4� kontaktinformāciju, piemēram, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numurus, IP adresi;

�5� tehniskie dati �Ierīces paraksts), tostarp, bet ne tikai, informācija par datumu, laiku un jūsu
darbību Pakalpojumos, jūsu IP adresi un domēna nosaukumu, jūsu programmatūras un
aparatūras atribūtiem, kā arī jūsu vispārējo ģeogrāfisko atrašanās vietu (piemēram, pilsētu,
valsti);

�6� biometriskie dati, piemēram, sejas identifikatori;

�7� publiski pieejamie attiecīgie dati, piemēram, informācija par to, ka persona ir politiski
ietekmējama persona �PEP�, un pārbaudes publiskos sankciju sarakstos.

2. APSTRĀDES JURIDISKIE PAMATI

Mēs apstrādāsim jūsu personisko informāciju likumīgi, godīgi un pārredzami. Mēs apkopojam un
apstrādājam informāciju par jums tikai tad, ja mums ir tiesisks pamats to darīt.

Šie juridiskie pamati ir atkarīgi no tā, kādus pakalpojumus izmantojat un kā tos izmantojat, proti,
mēs apkopojam un izmantojam jūsu informāciju tikai tad, ja:

• tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumu, kura puse esat jūs, vai lai pēc jūsu pieprasījuma
veiktu pasākumus pirms šāda līguma noslēgšanas (piemēram, kad mēs sniedzam
pakalpojumu, ko jūs no mums pieprasāt);

• tas atbilst leģitīmām interesēm (kas nav svarīgākas par jūsu datu aizsardzības interesēm),
piemēram, pētniecības un attīstības vajadzībām, lai tirgotu un reklamētu mūsu pakalpojumus
un aizsargātu mūsu likumīgās tiesības un intereses;

• sniedzat mums piekrišanu to darīt konkrētam mērķim (piemēram, jūs varat piekrist, ka mēs
jums sūtām mūsu biļetenu); vai

• mums ir jāapstrādā jūsu dati, lai izpildītu juridisku pienākumu.

Ja piekrītat, ka mēs izmantojam informāciju par jums konkrētam mērķim, jums ir tiesības jebkurā
laikā mainīt savu lēmumu (taču tas neietekmēs jau notikušo apstrādi).

Mēs neglabājam personisko informāciju ilgāk, nekā nepieciešams. Kamēr mēs saglabājam šo
informāciju, mēs to aizsargājam komerciāli pieņemamiem līdzekļiem, lai novērstu tās
nozaudēšanu un zādzību, kā arī nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, izmantošanu vai
pārveidošanu. Tomēr mēs informējam, ka neviena elektroniskās pārraides vai glabāšanas
metode nav 100% droša un nevar garantēt pilnīgu datu drošību. Nepieciešamības gadījumā mēs
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varam saglabāt jūsu personas informāciju, lai izpildītu juridisku pienākumu vai aizsargātu jūsu
vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses.

3. INFORMĀCIJAS VĀKŠANA UN IZMANTOŠANA

Mēs varam vākt, glabāt, izmantot un izpaust informāciju šādiem nolūkiem, un personas
informācija netiks tālāk apstrādāta veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem:

• nodrošināt, ka iznomātais Transportlīdzeklis tiek ekspluatēts saskaņā ar mūsu
Transportlīdzekļa nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem,
izmantojot Transportlīdzekļa sistēmu un atsevišķi uzstādītu GPS, lai izsekotu un apkopotu
attiecīgo informāciju par atrašanās vietu, nobraukumu, ātrumu, ceļa apstākļiem utt;

• lai jūs varētu pielāgot vai personalizēt savu pieredzi mūsu tīmekļa vietnē vai mobilajā lietotnē;

• lai jūs varētu piekļūt un izmantot mūsu tīmekļa vietni, mobilo lietotni, saistītās lietotnes un
saistītās sociālo mediju platformas;

• sazināties un sazināties ar jums;

• iekšējai uzskaitei un administratīviem mērķiem;

• analītikai, tirgus izpētei un uzņēmējdarbības attīstībai, tostarp, lai darbinātu un uzlabotu
mūsu tīmekļa vietni, mobilo lietotni, saistītās lietotnes un saistītās sociālo mediju platformas;

• rīkot konkursus un/vai piedāvāt jums papildu priekšrocības;

• reklāmai un tirgvedībai, tostarp, lai nosūtītu jums reklāmas informāciju par mūsu produktiem
un pakalpojumiem un informāciju par trešām personām, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt;

• lai izpildītu mūsu juridiskās saistības un atrisinātu jebkādus strīdus, kas mums var rasties; un

• izskatīt jūsu darba pieteikumu.

4. PERSONAS INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA TREŠĀM PERSONĀM

Mēs varam izpaust personisko informāciju:

• trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, lai tie varētu sniegt savus pakalpojumus, tostarp
(bet ne tikai) IT pakalpojumu sniedzējiem, datu glabāšanas, mitināšanas un serveru
pakalpojumu sniedzējiem, reklāmas tīkliem, analītiķiem, kļūdu reģistrētājiem, parādu
piedzinējiem, apkopes vai problēmu risināšanas pakalpojumu sniedzējiem, mārketinga vai
reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, profesionāliem konsultantiem un maksājumu sistēmu
operatoriem;

• mūsu darbiniekiem, darbuzņēmējiem un/vai saistītajām struktūrām;

• mūsu rīkoto konkursu sponsoriem vai organizētājiem;

• kredītinformācijas aģentūrām, tiesām, tribunāliem un regulatīvajām iestādēm, ja jūs
nesamaksājat par precēm vai pakalpojumiem, ko esam jums snieguši;
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• tiesām, tribunāliem, regulatīvajām iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm, kā to prasa
likums, saistībā ar jebkādiem esošiem vai iespējamiem tiesas procesiem vai Lai noteiktu,
īstenotu vai aizstāvētu mūsu likumīgās tiesības;

• trešās puses, tostarp aģenti vai apakšuzņēmēji, kas palīdz mums sniegt jums informāciju,
produktus, pakalpojumus vai tiešo mārketingu; un

• trešās puses, lai vāktu un apstrādātu datus.

5. PERSONAS INFORMĀCIJAS STARPTAUTISKA PĀRSŪTĪŠANA

Mūsu apkopotā personiskā informācija tiek glabāta un apstrādāta Igaunijā, Vācijā, Francijā,
Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Austrijā, Horvātijā, Kiprā,
Grieķijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā,
Slovēnijā, Spānijā un Amerikas Savienotajās Valstīs vai tur, kur mums vai mūsu partneriem,
saistītajiem uzņēmumiem un trešo personu pakalpojumu sniedzējiem ir intereses. Sniedzot
mums savu personisko informāciju, jūs piekrītat tās izpaušanai šīm ārzemju trešām pusēm.

Mēs nodrošināsim, ka jebkura personas informācijas pārsūtīšana no Eiropas Ekonomikas zonas
�EEZ� valstīm uz valstīm ārpus EEZ tiks aizsargāta ar atbilstošiem drošības pasākumiem,
piemēram, izmantojot Eiropas Komisijas apstiprinātās standarta datu aizsardzības klauzulas vai
saistošus uzņēmuma noteikumus, vai citus juridiski atzītus līdzekļus.

Ja mēs pārsūtām personas informāciju no valsts, kas nav EEZ valsts, uz citu valsti, jūs atzīstat,
ka uz trešām personām citās jurisdikcijās var neattiekties līdzīgi datu aizsardzības likumi kā
mūsu jurisdikcijā. Pastāv riski, ja kāda no šādām trešām pusēm veic darbības vai rīkojas
pretrunā mūsu jurisdikcijas datu aizsardzības likumiem, un tas var nozīmēt, ka jūs nevarēsiet
pieprasīt tiesisko aizsardzību saskaņā ar mūsu jurisdikcijas tiesību aktiem par datu aizsardzību.

6. JŪSU TIESĪBAS UN JŪSU PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS KONTROLE

Izvēle un piekrišana: Jūs piekrītat, ka mēs vācam, glabājam, izmantojam un izpaužam jūsu
personisko informāciju saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku. Ja esat jaunāks par 16 gadiem,
jums ir jābūt un, ciktāl to atļauj likums, mums jāapliecina, ka jums ir vecāku vai likumīgo aizbildņu
atļauja piekļūt un izmantot tīmekļa vietni un/vai Mobilo lietotni, un viņi (jūsu vecāki vai aizbildņi)
ir piekrituši, ka jūs sniedzat mums savu personisko informāciju. Jums nav obligāti mums jāsniedz
personas informācija, tomēr, ja jūs to nedarāt, tas var ietekmēt šīs tīmekļa vietnes un/vai
Mobilās lietotnes vai tajā vai ar tās starpniecību piedāvāto produktu un/vai pakalpojumu
izmantošanu.

Informācija no trešām personām: Ja mēs saņemam personisko informāciju par jums no trešās
puses, mēs to aizsargāsim, kā noteikts šajā konfidencialitātes politikā. Ja esat trešā persona,
kas sniedz personisko informāciju par kādu citu personu, jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir
šīs personas piekrišana sniegt mums personisko informāciju.

Ierobežot: Jūs varat izvēlēties ierobežot savas personiskās informācijas vākšanu vai
izmantošanu. Ja iepriekš esat piekritis, ka mēs izmantojam jūsu personas informāciju tiešā
mārketinga mērķiem, jūs varat jebkurā laikā mainīt savu lēmumu, sazinoties ar mums, izmantojot
tālāk norādīto informāciju. Ja lūgsiet mums ierobežot vai ierobežot jūsu personiskās
informācijas apstrādi, mēs jūs informēsim par to, kā ierobežojums ietekmēs mūsu vietnes,
Mobilās lietotnes vai produktu un pakalpojumu izmantošanu.
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Piekļuve un datu pārnesamība: Jūs varat pieprasīt sīkāku informāciju par mūsu rīcībā esošo
personisko informāciju par jums. Jūs varat pieprasīt tās personas informācijas kopiju, kas ir
mūsu rīcībā. Ja iespējams, mēs sniegsim šo informāciju CSV formātā vai citā viegli nolasāmā
mašīnformātā. Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt, lai mēs dzēšam jūsu personas informāciju, kas ir
mūsu rīcībā. Jūs varat arī pieprasīt, lai mēs šo personisko informāciju pārsūtām citai trešai
personai.

Labojums: Ja uzskatāt, ka mūsu rīcībā esošā informācija par jums ir neprecīza, novecojusi,
nepilnīga, neatbilstoša vai maldinoša, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto
informāciju. Mēs veiksim nepieciešamos pasākumus, lai labotu jebkādu informāciju, kas
izrādīsies neprecīza, nepilnīga, maldinoša vai novecojusi.

Paziņošana par datu aizsardzības pārkāpumiem: Mēs ievērosim mums piemērojamos tiesību
aktus attiecībā uz jebkuru datu aizsardzības pārkāpumu.

Sūdzības: Ja uzskatāt, ka esam pārkāpuši attiecīgo datu aizsardzības likumu, un vēlaties
iesniegt sūdzību, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto informāciju, un
sniedziet mums pilnu informāciju par iespējamo pārkāpumu. Mēs nekavējoties izskatīsim jūsu
sūdzību un sniegsim jums rakstisku atbildi, norādot izmeklēšanas rezultātus un pasākumus, ko
veiksim, lai izskatītu jūsu sūdzību. Jums ir arī tiesības sazināties ar regulatīvo iestādi vai datu
aizsardzības iestādi saistībā ar savu sūdzību.

Atteikties no abonēšanas: Lai atteiktos no mūsu e-pasta datubāzes vai atteiktos no saziņas
(tostarp mārketinga saziņas), lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto
informāciju, vai atteiktos, izmantojot saziņā norādītās atteikšanās iespējas.

7. SĪKFAILI

Mēs izmantojam sīkfailus, lai apkopotu informāciju par jums un jūsu darbībām mūsu vietnē.
Sīkfails ir neliels datu elements, ko mūsu vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē un kam
piekļūst katru reizi, kad to apmeklējat, lai mēs varētu saprast, kā jūs izmantojat mūsu vietni. Tas
palīdz mums piedāvāt jums saturu, pamatojoties uz jūsu norādītajām preferencēm. Lai iegūtu
vairāk informācijas, skatiet mūsu Sīkfailu politiku.

8. UZŅĒMUMU NODOŠANA

Ja mēs vai mūsu aktīvi tiktu iegādāti vai maz ticamā gadījumā, ja mēs pārtrauktu
uzņēmējdarbību vai bankrotētu, mēs iekļautu datus starp aktīviem, kas tiek nodoti pusēm, kuras
mūs iegādājas. Jūs atzīstat, ka šāda nodošana var notikt un ka puses, kas mūs iegādājas, var
turpināt izmantot jūsu personas informāciju saskaņā ar šo politiku.

9. MŪSU POLITIKAS IEROBEŽOJUMI

Mūsu tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē var būt saites uz ārējām vietnēm, kuras mēs
neapsaimniekojam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nekontrolējam šo vietņu saturu un politiku un
nevaram uzņemties atbildību par šo vietņu konfidencialitātes praksi.

10. ŠĪS POLITIKAS IZMAIŅAS

Pēc saviem ieskatiem mēs varam mainīt savu konfidencialitātes politiku, lai atspoguļotu
pašreizējo pieņemamo praksi. Mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai informētu lietotājus par
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izmaiņām savā tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē. Turpmāka šīs vietnes lietošana pēc jebkādām
šīs politikas izmaiņām tiks uzskatīta par mūsu prakses saistībā ar privātumu un personisko
informāciju pieņemšanu. Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā privātuma politikā, piemēram,
mainīsim likumīgo pamatu, uz kura pamata apstrādājam jūsu personas informāciju, mēs lūgsim
jums atkārtoti piekrist grozītajai privātuma politikai.

Visus ar GDPR saistītos jautājumus sūtiet uz beast@electricbeast.co.
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