VAI JŪS ESAT
PĀRTIKAS UN
DZĒRIENU
PIEGĀDĀTĀJS?
Novērtējiet, vai tirgotāji īsteno
godīgu tirdzniecības praksi!
1

Vai jūs ražojat, pārdodat pārtikas produktus un/vai
dzērienus patērētājiem?

2

Vai jūs piegādājat preces vismaz vienam no lielo
mazumtirdzniecības tīklu veikaliem un esat noslēdzis
līgumu par pārtikas un/vai dzērienu piegādi, kas
paredzēti pārdošanai patērētājiem?
3

Vai vismaz viens no lielajiem tirdzniecības tīkliem:
atsauc ātri bojīgo* lauksaimniecības un pārtikas produktu
pasūtījumus, paredzot pārāk maz laika (mazāk par 30 dienām), lai
jūs atrastu alternatīvus šo produktu realizācijas veidus;
nepamatoti atdod nepārdotās preces, nesamaksājot par tām vai to
iznīcināšanu, ja tās ir iznīcināmas;
pieprasa kompensāciju par bojātiem vai nozaudētiem produktiem,
kad zaudējumi tirdzniecības tīkla telpās rodas bez jūsu vainas;
atsakās pieņemt preces, kas ir derīgas vēl vismaz 2/3 no tām
noteiktā derīguma termiņa, ja derīguma termiņš pārsniedz 30 dienas;
nepamatoti pieprasa kompensāciju par izmaksām, kas saistītas ar
klientu sūdzību izskatīšanu;
pieprasa neparedzēti lielu kompensāciju par preču nesaņemšanu
vispār vai saņemšanu mazākā apjomā kā paredzēts, vai nosaka citas
netaisnīgas un nepamatotas sankcijas;
pieprasa maksājumus, kas nav saistīti ar jūsu piegādāto preču
pārdošanu;
pieprasa piešķirt precēm atlaides, samaksāt vai kā citādi kompensēt
to, kas nebija saskaņots rakstiski, e-pastā, pa pastu vai kā citādi;
vienpusēji maina pārtikas preču piegādes līguma nosacījumus vai
piegādes biežumu, veidu, vietu, piegādes apjomu, samaksas
nosacījumus, cenas, kvalitātes standartus;
vai veic citas Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā
noteiktās aizliegtās darbības lauksaimniecības un pārtikas piegāžu
ķēdē?
*lauksaimniecības un pārtikas preces, kas savu īpašību dēļ vai attiecīgajā pārstrādes posmā 30 dienu
laikā pēc to novākšanas, sagatavošanas vai pārstrādes var kļūt nederīgas pārdošanai;

!

JA ATBILDĒJĀT APSTIPRINOŠI, IESPĒJAMS,
KA TIEK VEIKTA NEGODĪGA TIRDZNIECĪBAS
PRAKSE!
Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties ziņot par iespējamu pārkāpumu,
lūdzam sazināties ar Konkurences padomes galveno ekspertu tirdzniecībā:

sintija.nagle@kp.gov.lv

+371 68806032

Par iespējamiem pārkāpumiem var ziņot arī anonīmi www.kp.gov.lv/lv/zinot-par-parkapumu
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