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INFORMĀCIJAS UN VISPĀRĪGĀS LIETOŠANAS POLITIKAS 

(IGUP versija: 07012023) 

 

Šīs Informācijas un vispārīgās lietošanas politikas ietver papildu noteikumus un nosacījumus attiecībā 

uz tādu UPS tehnoloģiju un informācijas lietošanu, kura iegūta, izmantojot UPS tehnoloģijas saskaņā ar UPS 

tehnoloģiju līgumu. Šīs Informācijas un vispārīgās lietošanas politikas ir atsauces veidā ietvertas UPS 

Tehnoloģiju līgumā, kurš ir pieejams vietnē <https://www.ups.com/assets/resources/media/lv_LV/UTA.pdf>. 

Terminiem, kuri šajā Informācijas un vispārīgās lietošanas politiku dokumentā ir rakstīti ar lielo burtu, taču nav 

definēti, ir šī Līguma sadaļā “Vispārīgie noteikumi un nosacījumi” vai “Gala lietotāja tiesības” sniegtās 

definīcijas. 

 

1 Piekļuve informācijai un tās lietošana. 

1.1 Informācijas ierobežojumi. 

(a) Informācijas lietošana. Jums ir atļauts lietot Informāciju (izņemot Informāciju par 

pakalpojuma nodrošinātāju un 3PL informāciju) saviem iekšējiem nolūkiem. Neierobežojot iepriekš izklāstīto, 

Jums nav atļauts izmantot informāciju šādiem mērķiem: (i) lai atbalstītu kādu uzņēmumu, kura galvenais mērķis 

ir vērsts uz transporta pakalpojumu piedāvāšanu vai transporta informācijas pakalpojumu nodrošināšanu 

trešajām personām; (ii) lai tiešā vai netiešā veidā palīdzēt lietišķajās pārrunās par pakalpojumiem vai tarifiem 

transporta vai loģistikas pakalpojumu saņemšanas nolūkā no UPSI vai jebkuras citas trešās personas; vai (iii) lai 

salīdzinātu pārvadāšanas izcenojumus vai piegādes laikus ar tādu trešo personu, kas nav UPS pušu biedrs, 

piegādes izcenojumiem vai laikiem. Informāciju aizliegts grozīt, un tā ir jāizmanto kopumā. 

(b) Izpaušana. Jums nav atļauts izpaust Informāciju veidos, kas nav tiešā veidā atļauti šī 

Līguma 1.1.(b) un 1.2.(b) sadaļā. Jums ir atļauts izpaust informāciju (izņemot Pakalpojuma sniedzēja rīcībā 

esošo informāciju un 3PL informāciju) saviem Saistītajiem uzņēmumiem un Personām, kurām ir godprātīgi 

nodomi attiecībā uz šo Informāciju (piemēram, pārvadātājam, kravas saņēmējam vai trešajai personai 

maksātājai), ar nosacījumu, ka jūs nodrošināt, ka jūsu Saistītie uzņēmumi un visas citas Personas, kuras saskaņā 

ar šī apakšpunkta nosacījumiem ir minētās informācijas saņēmēji, piekrīt izmantot un liegt piekļuvi Informācijai 

saskaņā ar visiem šajā Līgumā noteiktajiem ierobežojumiem. Jūs esat atbildīgs(-a) par visu veidu Informācijas 

izpaušanu, kuru veic tās Personas, kurām jūs sniedzat piekļuvi Informācijai. Jums ir atļauts izpaust vai norīkot 

uzņēmumu UPS izpaust Informāciju Pakalpojumu sniedzējam, ja: (i) jūs esat noslēdzis(-gusi) savstarpēju 

līgumu ar attiecīgo Pakalpojumu sniedzēju, kurā uzņēmums UPS ir noteikts kā ieinteresētā trešā persona (ja 

jēdziens “ieinteresētā trešā persona” ir atzīts jūsu un Pakalpojuma sniedzēja savstarpēji noslēgtajam līgumam 

piemērojamajos tiesību aktos), un saskaņā ar šīm Informācijas un vispārīgas lietošanas politikām konkrētajam 

Pakalpojumu sniedzējam ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz Informācijas izmantošanu un izpaušanu, un (ii) 

uzņēmums UPS ir apstiprinājis attiecīgo Pakalpojumu sniedzēju rakstveidā. Jūs esat pilnā mērā atbildīgs(-a) 

uzņēmuma UPS priekšā par visu veidu jūsu Pakalpojumu sniedzēju darbību un bezdarbību, kas tiek īstenota jūsu 

vārdā, ja šāda rīcība ir pretrunā ar šī Līguma nosacījumiem. 

(c) Atruna. Neierobežojot nevienas šajā Līgumā ietvertās atrunas vispārīgumu, 

uzņēmums UPS nesniedz nekādas garantijas par to, ka Informācija būs precīza un tā tiks izmantota atbilstoši 

piemērojamo tiesību aktu, noteikumu un/vai normatīvu prasībām, tostarp bez ierobežojuma tādu tiesību aktu, 

noteikumu un/vai normatīvu prasībām, kuros ir noteikta prasība sastādīt rēķinus papīra formātā vai kuros ir 

ietverts pievienotās vērtības nodokļa regulējums.  

1.2 Papildu ierobežojumi attiecībā uz Pakalpojumu sniedzēja informāciju un 3PL informāciju.  

(a) Ierobežojumi attiecībā uz Pakalpojumu sniedzēja informāciju un 3PL informāciju. Ja 

jūs saņemat Pakalpojumu sniedzēja informāciju vai 3PL informāciju, jūs garantējat, ka ar šādu informāciju 

saistītais uzņēmuma UPS klients (piemēram, UPS 3PL pakalpojumu klients) ir pilnvarojis jūs saņemt šādu 

informāciju.  

(b) Pakalpojumu sniedzēja informācijas un 3PL izmantošana, izpaušana un 

uzglabāšana. Jūs, rīkojoties kā Pakalpojumu sniedzējs, piekrītat: (i) izmantot Pakalpojumu sniedzēja 

informāciju un 3PL informāciju tikai tādām UPS uzņēmuma klienta Iekšējām vajadzībām, kas saistītas ar 

attiecīgo Informāciju; (ii) izpaust Pakalpojumu sniedzēja informāciju un 3PL informāciju tikai ar šo Informāciju 

saistītajam uzņēmuma UPS klientam un attiecīgā UPS klienta klientiem; (iii) glabāt Pakalpojumu sniedzēja 

informāciju un 3PL informāciju katram jūsu atbalstītajam UPS klientam atsevišķi, un nesajaukt un nekombinēt 
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šādu Informāciju ar nevieniem citiem datiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir elektroniskā vai citā formātā; un (iv) 

īstenot pienācīgus tehniskos, fiziskos un administratīvos pasākumus, lai aizsargātu šādu Pakalpojumu sniedzēja 

informāciju un 3PL informāciju no nejaušas vai nelikumīgas nozaudēšanas, grozīšanas, nesankcionētas 

izpaušanas, apstrādes vai piekļuves tai. Skaidrības labad, bet neizsmeļot visus aizliegtos lietojumus, Jūs 

nedrīkstat (I) neatkarīgi no iemesla salīdzināt tādu Pakalpojumu sniedzēja informāciju un 3PL informāciju, kas 

ir saistīta ar jebkuru UPS klientu un/vai jebkuriem UPS klientu klientiem, ar attiecīgajām Personām vai to 

starpā; (II) izmantot Pakalpojumu sniedzēja informāciju un 3PL informāciju ar nolūku noteikt oriģinālo 

piegādes garantijas vai iesniegšanas laiku, lai saņemtu UPS Pakalpojuma garantiju/Naudas atmaksas garantiju 

(tādā mērā, kādā tās ir pieejamas jūsu atrašanās vietā vai dzīvesvietas valstī); (III) izmantot Pakalpojumu 

sniedzēja informāciju vai 3PL informāciju, lai tiešā vai netiešā veidā sniegtu atbalstu pārrunās ar UPSI par 

pakalpojumiem vai tarifiem; vai (IV) lai citādi atvasinātu vai izstrādātu informācijas pakalpojumus vai 

produktus, kas izmanto Pakalpojumu sniedzēja informāciju vai 3PL informāciju (piemēram, pakalpojumu un 

finanšu rādītāju analīzes pakalpojumi). Kā izņēmums no 1.2.(b)(IV) sadaļā noteiktajam, Klients var sniegt datu 

analīzes pakalpojumus UPS 3PL pakalpojumu Klientiem, izmantojot tādu 3PL informāciju, kas ir saistīta ar 

UPS 3PL pakalpojumu klientiem (piemēram, informācijas panelis, kas raksturo UPS 3PL pakalpojumu klientu 

sūtījumus ar visiem pārvadātājiem, par ko ziņojis klients, vai aprēķina UPS 3PL pakalpojumu klientam par tā 

kopējiem transportēšanas izdevumiem par visiem pārvadātājiem kopā, sadalot pa pārvadātājiem, piegādes 

tipiem, izcelsmes vai galamērķa vietas), ar nosacījumu, ka Klients nepārkāpj nevienu citu no 1.2.(b) sadaļas 

noteikumu.  

(c) Pakalpojumu sniedzēja informācijas un 3PL informācijas dzēšana. Jums pēc 

nepieciešamības ir jāiznīcina tāda Pakalpojumu sniedzēja informācija un 3PL informācija kas saistīta ar UPSI 

klientu, tiklīdz: (i) jūs beidzat sniegt savus pakalpojumus UPSI kā Pakalpojumu sniedzējs vai 3PL pakalpojumu 

sniedzējs; (ii) visi Drošības elementi UPS klientam tiek atspējotas vai kļūst nederīgas; vai (iii) piecpadsmit (15) 

mēnešu laikā pēc tam, kad esat saņēmis(-usi Pakalpojumu sniedzēja informāciju vai 3PL informāciju. 

(d) Kompensācijas. Jūs piekrītat par saviem līdzekļiem atbrīvot un aizsargāt UPS 

atlīdzības saņēmējus no atbildības un visiem zaudējumiem, kas rodas vai kurus cieš UPS atlīdzības saņēmēji 

saistībā ar Pakalpojumu sniedzēja informācijas un 3PL informācijas lietošanu, izpaušanu un neizdzēšanu, kas 

nav saskaņā ar šajā Līgumā noteiktajiem ierobežojumiem, tostarp nesankcionētu trešo personu piekļuvi šādai 

Pakalpojumu sniedzēja informācijai vai 3PL informācijai. 

(e) Informācija par 3P/FC tarifiem. Jums var tikt sniegti konkrēti izcenojumu 

nosacījumi un maksas, kas tiek piemērotas UPS pārvadājumu kontam, kuru UPS piešķir saviem klientiem, ja 

jums ir tiesības pārvadāt sūtījumus, par kurām rēķinus izraksta trešās personas, vai sūtījumus, par kuriem 

samaksa tiek saņemta piegādes brīdī, ieturot samaksu no attiecīgā UPS klienta UPS konta (turpmāk tekstā – 

“3P/FC likmes”). 3P/FC likmes ir Konfidenciāla UPS informācija un jūs piekrītat neveikt šādas darbības: (i) 

izmantot 3P/FC likmes jebkuriem nolūkiem, kas nav saistīti ar UPSI veiktajiem pārvadājumiem attiecīgā UPS 

klienta vārdā; un (ii) izpaust 3P/FC tarifus citām Personām. 

(f) Digitalizētā paraksta attēli. Informācija var ietvert digitālā paraksta attēlus. Jums 

apņematies par saviem līdzekļiem atbrīvot un aizsargāt UPS atlīdzības saņēmējus no atbildības un visiem 

zaudējumiem, kas rodas vai kurus cieš UPS atlīdzības saņēmēji saistībā ar to, kā jūs apstrādājat, izmantojat vai 

izplatāt digitālos parakstus vai jebkuras to daļas. 

1.3 Ierobežojumi attiecībā uz Time in Transit™ datu datni.  

(a) Papildu ierobežojumi. UPS ar savu UPS datu masīvu pakalpojumu starpniecību 

sniedz sevis nodrošinātajās Jums Time in Transit™ datu datnēs (turpmāk — “TNT datu datne”) papildu 

ierobežojumus vai Informāciju. Tādējādi ar šo uzņēmums UPS nodrošina jums, un jūs savukārt pieņemat, 

neekskluzīvas, nenododamas, beztermiņa, ierobežotas tiesības instalēt, ielādēt, darbināt un lietot TNT datu 

datnes, kā arī visu citu veidu saskaņā ar šo Līgumu UPS nodrošinātos to uzlabojumus, pilnveidojumus, 

pārveidojumus, pārskatījumus un atjauninājumus, kuri var būt pieejami tikai par papildu maksu, vienā centrālajā 

procesorā, kas atrodas UPS rakstiski apstiprinātā adresē (turpmāk – “Apstiprinātā vieta”) tikai lai aprēķinātu 

Iesniegtā sūtījuma aptuveno cenu un piegādes laiku, un uz kuriem var attiekties papildu turpmāk noteiktie 

ierobežojumi.  

(i) Saņemot jebkuru no iepriekš minētajiem atjauninājumiem, Jūs piekrītat 

nekavējoties dzēst visu iepriekšējo TNT datu datņu versiju kopijas. Pieņemot un lietojot atjauninātas TNT datu 

datnes kopiju, Jūs garantējat, ka dzēsāt visas iepriekšējo TNT datu datņu versiju kopijas. 
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(ii) Jūs piekrītat tam, ka TNT datu datni un visus tās elementus lietosiet tikai 

informatīvā nolūkā. Jums nav tiesību apgalvot vai norādīt nevienai trešajai personai, ka piegādes laiki, kas 

aprēķināti, izmantojot TNT datu datni, ir garantēti faktiskie UPSI piegādes pakalpojumu piegādes laiki. Visas 

šāda veida garantijas vai citas vienošanās attiecībā uz paku virzību un ar tām saistītos problēmjautājumus regulē 

jūsu un uzņēmuma UPSI savstarpēji noslēgtā piegādes līguma nosacījumi (ja tādi ir attiecināmi), un 

piemērojamie UPS pārvadājumu/pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi, kuri ir spēkā pārvadājuma 

veikšanas brīdī.  

(iii) Jūs piekrītat neizmantot TNT datu datnes un nekādus tajās aprēķinātos 

izpildes laikus ar nolūku izveidot, izmantot vai sniegt jebkāda veida UPS pakalpojumu, UPS pakalpojumu 

līmeņa vai UPS pakalpojumu tarifu salīdzinājumus ar jebkura tāda pārvadātāja vai trešās personas loģistikas 

uzņēmuma pakalpojumiem, pakalpojumu līmeni vai pakalpojumu tarifiem, kurš nav UPSI dalībnieks vai 

saistītais uzņēmums, tostarp salīdzinājumus vienā ekrānā, logā, vai pārlūkprogrammā un automatizētus uz 

noteikumiem balstītus salīdzinājumus.  

(iv) Jūs piekrītat tam, ka Jums nav tiesību apakšlicencēt, licencēt, iznomāt, 

pārdot, aizdot, iedot vai jebkādi citādi izplatīt TNT datu datni kopumā vai pa daļām jebkurai trešajai personai 

(izņemot Pakalpojumu sniedzējam, ko rakstiski apstiprinājis uzņēmums UPS, lai saņemtu TNT datu datni), un 

ka Jums ir tiesības instalēt, ielādēt, darbināt, modificēt vai izmantot TNT datu datni vienīgi Apstiprinātajā vietā 

esošā datorsistēmā. Klientam ir droši jāglabā visas apstiprinātās TNT datu datnes kopijas un jādara viss 

nepieciešamais, lai TNT datu datnē esošā informācija netiktu neatļauti izpausta vai nodota. 

(v) Jūs piekrītat, ka Jums nav tiesību pārveidot vai grozīt TNT datu datni vai 

jebkuru tās kopiju ne kopumā, ne atsevišķi jebkuru no tās daļām. Jums ir tiesības izveidot tikai vienu TNT datu 

datnes dublējumkopiju, un to ir tiesības izmantot vienīgi tādēļ, lai atjaunotu TNT datu datni gadījumā, ja 

TNT datu datnes kopijas oriģināls tika bojāts vai iznīcināts. 

(b) Norādes. Visās Lietotnēs, no kurām var piekļūt TNT datu datnei, ekrānā ir jāattēlo 

turpmāk redzamā norāde. Tai ir jābūt saskatāmai visiem Lietotnes lietotājiem. “Norāde: UPS Time in Transit™ 

datu faila, kas ir ietverts šajā programmatūrā vai kam piekļūst, izmantojot šo programmatūru, īpašumtiesības 

pieder uzņēmumam UPS. Piekļuve šim datu failam tiek nodrošināta šīs programmatūras lietotājiem saskaņā ar 

licences nosacījumiem. UPS Time in Transit™ datu datnes nav atļauts kopēt ne kopumā, ne pa daļām, ja vien 

nav saņemta rakstiska atļauja no uzņēmuma UPS.”  

(c) Konflikti. Rodoties konfliktiem Pretrunu gadījumā saistībā ar 1.3(c) sadaļā 

noteiktajām tiesībām un ierobežojumiem, kā arī jebkuros citos šī Līguma punktos noteiktajām tiesībām un 

ierobežojumiem attiecībā uz TNT datu datnēm kā Informāciju, šis Informācijas un vispārīgās lietošanas politiku 

1.3(c) sadaļa nepieciešamības gadījumā gūst virsroku attiecīgā konflikta atrisināšanā. 

(d) Grozījumi. Uzņēmums UPS var modificēt TNT datu datnes, lai izņemtu datus, kas 

attiecas uz to valstu pasta indeksiem, kas nav saistīti ar jūsu piegādes vietām. 

1.4 Piekrišana sniegt Quantum View aizsargāto informāciju.  

(a) Tādas UPS tehnoloģijas kā Quantum View Data Service, Quantum View 

Management Service un Quantum View Management for Importers Service (kopā sauktas – “QV tehnoloģijas”) 

var sniegt piekļuvi importa un muitas brokeru informācijai vai ierakstiem, kuri ir minēti Federālā normatīvo 

aktu kodeksa 19. sadaļas 111. un 163. pantā un kuri ir uzskatāmi par konfidenciāliem saskaņā ar Federālā 

normatīvo aktu kodeksa 19. sadaļas 111.24. pantu un visiem citiem piemērojamajiem tiesību aktiem, tostarp, bet 

neaprobežojoties ar ievades datiem, preču daudzumu, vērtību, tarifu klasifikāciju, ražotājiem vai piegādātājiem, 

nodevām, nodokļiem un maksām, informāciju par pārvadājumu, kontaktpersonām, adresēm un tālruņa 

numuriem (turpmāk – “Quantum View aizsargātā konfidenciālā informācija”). QV tehnoloģijas var iekļaut 

iespēju nozīmēt līdz pat pieciem saņēmējiem, kas saņem Quantum View aizsargāto konfidenciālo informāciju 

saturošas atskaites (“Aizsargātās atskaites”). Jūs saprotat un piekrītat, ka: (a) Jūsu veikta Personas norīkošana 

Aizsargāto atskaišu saņemšanai vai (b) piekļuves tiesības QV tehnoloģijām, kuras QV Administrators piešķir 

Personai ar Quantum View sistēmas konta starpniecību, ir jūsu sniegta piekrišana UPS kopīgot Quantum View 

aizsargāto konfidenciālo informāciju ar šīm Personām un atteikšanās no jūsu tiesībām uz jebkādiem 

ierobežojumiem no UPS vai jebkuru UPS aģentu vai pārstāvju puses sniegt Quantum View aizsargāto 

konfidenciālo informāciju vai jebkādu citu informāciju, kas ir attiecināma uz jums, jūsu īpašumu vai 

darījumiem, kas saistīti ar Aizsargātām atskaitēm vai QV tehnoloģijām vai iekļauti tajās saskaņā ar attiecīgās 
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jurisdikcijas tiesību aktiem vai tādu jurisdikciju aktiem, kuras nosaka šādas tiesības un regulē jūs, jūsu īpašumu, 

darbības un tādas Aizsargātās atskaites un QV tehnoloģijas, tostarp tajās ietverto Quantum View aizsargāto 

konfidenciālo informāciju.  

(b) Jums ir iespēja QV tehnoloģijās dzēst šādu norīkoto Personu kā Quantum View 

aizsargātu konfidenciālu informāciju saturošu atskaišu saņēmēju un, ja Jūs esat QV administrators, pārtraukt 

norīkotās Personas piekļuvi QV tehnoloģijām. Kamēr vien attiecīgā persona nav dzēsta, kā norādīts iepriekšējā 

teikumā, šādai Personai saglabāsies piekļuve Quantum View aizsargātai konfidenciālai informācijai un atbilstoši 

arī QV tehnoloģijām. Jūsu šī Līguma ievērošana darbojas kā un veido rakstisku piekrišanu UPS vai jebkuru UPS 

aģentu vai pārstāvju veiktai Quantum View aizsargātas konfidenciālas informācijas vai tādas citas uz 

informācijas izpaušanai, kas attiecināma uz jums, jūsu īpašumu un darbībām saskaņā vai saistībā ar QV 

tehnoloģijām. Jūs par saviem līdzekļiem piekrītat aizsargāt un norobežot tādas UPS personas, kuras cietušas no 

jebkādiem un visiem zaudējumiem, kas radušies kā sekas vai saistībā ar Quantum View aizsargātās 

konfidenciālās informācijas izplatīšanu, kas saistīta ar Jums, Jūsu īpašumu un darījumiem QV tehnoloģiju un šī 

Līguma ietvaros vai saistībā ar tiem. Jūs esat vienpersoniski atbildīgs(-a) ierobežot piekļuvi Quantum View 

aizsargātai konfidenciālai informācijai, ko nosūta vai saņem UPS tehnoloģijas tā, lai Personas, tostarp bez 

ierobežojuma jūsu darbinieki nevar tiešā, netiešā vai slepenā veidā piekļūt UPS tehnoloģijām vai Quantum View 

aizsargātai konfidenciālai informācijai, kurai jūs neesat paredzējis vai nevēlaties sniegt piekļuvi. Jūs esat 

vienpersonīgi atbildīgs par jebkādu Quantum View aizsargātas konfidenciālas informācijas vai UPS tehnoloģiju 

lietošanu, ko veic Personas, kurām Jūs atļaujat piekļūt Quantum View aizsargātai konfidenciālai informācijai vai 

UPS tehnoloģijām. Gadījumā, ja saņēmējs, kuru Jūs esat nozīmējis saņemt Aizsargātās atskaites, norāda Jums, 

ka turpmāk šis saņēmējs nevēlas saņemt šādu informāciju, Jums nekavējoties jāizbeidz UPS tehnoloģijas 

lietošana, kas norāda UPS sūtīt Aizsargātās atskaites šādam saņēmējam. UPS nekādā gadījumā nebūs atbildīga 

par jebkādiem kavējumiem Aizsargāto atskaišu nosūtīšanā vai saņemšanā vai par Aizsargāto atskaišu 

nenosūtīšanu. 

2 Vispārīgās lietošanas politikas un prasības. 

2.1 Ziņojumu sūtīšana. 

 Noteiktas UPS tehnoloģijas sniedz jums iespēju nosūtīt jūsu norādītajiem saņēmējiem ziņojumus, kuri satur 

Informāciju par Iesniegto pārvadājumu, e-pasta ziņojumu vai īsziņu veidā. Jūs piekrītat izmantot ziņojumu 

sūtīšanas pakalpojumu tikai ar mērķi sniegt saistīto informāciju, un tikai nosūtīt ziņojumu saņēmējam, kas 

saistīts ar Iesniegto sūtījumu. Jūs esat vienpusēji atbildīgs par jebkādu saturu, ko Jūs sniedzat un pārsūtāt 

jebkura ziņojuma ietvaros. Jūs nedrīkstat iekļaut nevienā ziņojumā aizskarošu, apmelojošu vai aizvainojošu 

saturu. UPS nekādā gadījumā nebūs atbildīga par jebkādiem kavējumiem ziņas nosūtīšanā vai saņemšanā vai par 

ziņas nenosūtīšanu. Ja saņēmējs Jūs informē, ka attiecīgais adresāts vairs nevēlas saņemt e-pasta ziņojumus par 

Paredzamajiem sūtījumiem, Jums ir nekavējoties jāpārtrauc izmantot UPS tehnoloģija, lai pieprasītu sūtīt 

ziņojumus attiecīgajam saņēmējam. Jūs garantējat, ka esat nodrošinājis apzinātu un konkrētu katra ziņojuma 

saņēmēja piekrišanu un ka e-pasta adreses un tālruņa numuri, ko sniedzāt UPS, ir precīzi un ar tiem rīkojas 

paredzētais ziņojuma saņēmējs. Jums jāuzskata par nekaitīgām un jāatlīdzina no saviem līdzekļiem tādām UPS 

personām, kuras cietušas zaudējumus, jebkādus zaudējumus, kas radušies un pārciesti saistībā ar to vai tā dēļ, ka 

pārkāpjat iepriekšējā teikumā minētos nosacījumus. 

2.2 Ar PLD starpniecību iegūtu e-pasta adrešu izmantošana. 

 Saņēmēja e-pasta adrese (turpmāk – “PLD e-pasta adrese”) ir neobligāts lauks PLD, kurā jūs norādāt UPS 

informāciju par saviem izejošajiem sūtījumiem un alternatīvajiem sūtījumiem, par kuriem ir izrakstīts rēķins. Jūs 

apstiprināt un piekrītat, ka, ja norādāt sūtījuma PLD e-pasta adresi, UPS var sūtīt paziņojumus par šāda sūtījuma 

piegādi uz tam piesaistīto PLD e-pasta adresi. Jūs garantējat, ka esat nodrošinājis apzinātu un konkrētu ar PLD 

e-pasta adresi saistītās personas piekrišanu attiecībā uz ziņojumu saņemšanu saistībā ar izejošo sūtījumu vai 

alternatīvu sūtījumu, par kuru ir izrakstīts rēķins un ka PLD e-pasta adreses ir precīzas un saņēmējs tās pārbauda 

saistībā ar sūtījumiem, kuru PLD tās ir sniegtas. Jums jāuzskata par nekaitīgām un jāatlīdzina no saviem 

līdzekļiem tādām UPS personām, kuras cietušas zaudējumus, jebkādus zaudējumus, kas radušies un pārciesti 

saistībā ar to vai tā dēļ, ka pārkāpjat iepriekšējā teikumā minētos nosacījumus. 

2.3 Audits. 

(a) Informācijas audits. UPS vai tā norīkotā persona var veikt auditu jūsu telpās abpusēji 

pieņemamā datumā un laikā, lai nodrošinātu jūsu atbilstību Informācijas un vispārīgās lietošanas politiku 1. 
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punktam. Audits tiek veikts tā, lai iespēju robežās mazāk kavētu Jūsu uzņēmuma ikdienas darbu. Jūs piekrītat 

iespēju robežās sadarboties ar uzņēmumu UPS vai tā pārstāvi un nodrošināt saprātīgu piekļuvi telpām un 

attiecīgajam personālam, kas nepieciešams šāda audita veikšanai. Jūs piekrītat nekavējoties un atbilstoši rīkoties 

saistībā ar jebkādiem uzņēmuma UPS vai tā pārstāvja pieprasījumiem šāda audita sakarā. 

(b) Lietotņu audits. Jums pēc UPS pieprasījuma ir jānodrošina piekļuve Lietotnei (kā 

noteikts Gala lietotāja tiesībās), lai noteiktu Lietotnes saderību ar UPS sistēmām, kā arī jūsu atbilstību šī Līguma 

noteikumiem un piemērojamajai API tehniskajai dokumentācijai. Ja UPS atklāj, ka attiecīgā Lietotne neatbilst 

Līguma noteikumiem vai piemērojamajai API tehniskajai dokumentācijai vai nav saderīga ar UPS sistēmām, 

jums ir jāveic UPS pieprasītās izmaiņas, turklāt UPS var pieprasīt jums liegt piekļuvi Lietotnei un tās 

izmantošanai līdz brīdim, kad UPS izsniedz jums rakstisku atļauju to darīt. 

2.4 Administratora tiesības. 

(a) Administrators. 

 Dažas UPS tehnoloģijas nodrošina “Administratoru” – Klienta autorizētu lietotāju, kuram ir piešķirtas tiesības 

administrēt jūsu UPS tehnoloģiju lietojumu. Ja Jūs kā Klients norīkojat kādu lietotāju kā Administratoru, Jūs 

piekrītat, ka esat atbildīgs(-a) par šāda Administratora darbībām, tam piekļūstot un lietojot UPS tehnoloģijas, kā 

arī par šādu Administratora tiesību pārraudzīšanu un pārtraukšanu pēc nepieciešamības. Jūs atzīstat un piekrītat, 

ka ikviens jūsu norīkotais Administrators var norīkot jebkuru lietotāju par Administratoru ar tādām pašām 

tiesībām kā pirmajam Administratoram.  

(b) Apturēšana. 

 UPS, Klients un/vai Administrators jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var apturēt jūsu tiesības piekļūt UPS 

tehnoloģijām, kam ir norīkoti Administratori, tostarp, bet ne tikai UPS var apturēt jūtu tiesības piekļūt 

tehnoloģijām to neizmantošanas gadījumā. Pamatojoties uz pieprasījumu, UPS pēc saviem ieskatiem var 

atjaunot jūsu UPS tehnoloģiju kontu un atļaut turpināt piekļūt UPS tehnoloģijas un izmantot tās saskaņā ar šo 

Līgumu. Taču pēc atkārtotas aktivizēšanas atjaunotajā UPS tehnoloģiju kontā var nebūt pieejama vēsturiskā 

informācija. Jūsu tiesības piekļūt UPS tehnoloģijām izbeidzas automātiski, beidzoties vai tiekot pārtrauktām 

Klienta tiesībām izmantot UPS tehnoloģijas vai tiekot izbeigtām jūsu darba attiecībām vai pilnvarojumam 

Klienta uzdevumā piekļūt UPS tehnoloģijām. 

2.5 Piekļuve UPS materiāliem un to izmantošana. 

(a) Piekļuve saskaņā ar Līgumu. Jūs varat piekļūt UPS materiāliem un izmantot tos 

saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Jums nav tiesību piekļūt UPS materiāliem un tos izmantot nevienā tādā 

veidā, kas pēc uzņēmuma UPS ieskatiem nelabvēlīgi ietekmē UPS materiālu funkcionēšanu vai traucē citām 

personām piekļūt UPS sistēmām un UPS tehnoloģijām.  

(b) Sistēmas konti. Lai noteiktas UPS tehnoloģijas darbotos, jums ir jāizmanto Sistēmas 

konts un Drošības elementi, piemēram, saistītais pieteikumvārds ID un parole. Piekļūstot konkrētam Sistēmas 

kontam piesaistītai UPS tehnoloģijai, Jums ir jāizmanto tikai Jums piešķirtais Sistēmas konts un Drošības 

elementi. Jums nav tiesību piekļūt UPS tehnoloģijai, izmantojot jebkurai citai Personai piešķirtu Sistēmas kontu 

un Drošības elementus. Jums nav tiesību atklāt savu Sistēmas kontu un Drošības elementus jebkurai citai 

Personai. Jūsu tiesības piekļūt UPS tehnoloģijai, kas saistīta ar Sistēmas kontu vai Drošības elementiem, 

automātiski izbeidzas Jūsu Sistēmas konta vai drošības elementu atcelšanas vai dzēšanas laikā. JŪS ESAT 

VIENPERSONISKI UN EKSKLUZĪVI ATBILDĪGS(-A) UN APŅEMATIES PAR SAVIEM LĪDZEKĻIEM 

ATBRĪVOT NO ATBILDĪBAS UN AIZSARGĀT UPS ATLĪDZĪBAS SAŅĒMĒJUS NO ATBILDĪBAS PAR 

VISU VEIDU ZAUDĒJUMIEM, KURI RODAS UPS ATLĪDZĪBAS SAŅĒMĒJI VAI KURI TOS CIEŠ, 

SAISTĪBĀ AR JEBKURAS PERSONAS VEIKTU UPS TEHNOLOĢIJU UN AR TĀM SAISTĪTO DATU 

IZMANTOŠANU VAI PIEKĻUVI TIEM, IZMANTOJOT JŪSU SISTĒMAS KONTU VAI DROŠĪBAS 

ELEMENTUS, TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMA TIEŠĀ VAI NETIEŠĀ VEIDĀ PIEKĻŪSTOT VAI 

IZMANTOJAT, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ESAT TO SANKCIONĒJIS(-USI). Sistēmas konta piemērs ir 

jūsu UPS profils, kas tiek uzturēts ups.com. 

(c) Interneta darbība. Jūs piekrītat, ka UPS sistēmām un UPS tehnoloģijām var piekļūt, 

izmantojot internetu, kura darbība ir ārpus UPSI kontroles. Tādējādi Jūs piekrītat, ka ne uzņēmums UPS, ne 

uzņēmums UPSI, neuzņemas ne tiešu, ne netiešu atbildību par nekādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas 
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radušies vai par kuriem pastāv aizdomas, ka to rašanās iemesls ir jūsu neatbilstošs vai nepareizs interneta 

lietojums vai jūsu nespēja piekļūt UPS SISTĒMĀM UN UPS TEHNOLOĢIJĀM, izmantojot internetu. 

(d) Izejošās saites. UPS tehnoloģijās var būt ietvertas saites uz Saistītajām vietnēm. Šīs 

Saistītās vietnes ir pieejamas tikai Jūsu ērtībām. Tās nav uzskatāmas par UPS atbalstu šādu Saistīto vietņu 

saturam. Uzņēmums UPS neuzņemas atbildību un nesniedz garantijas par jebkādā Saistītajā vietnē ietvertā 

satura, programmatūras, pakalpojuma vai lietotnes pareizību, precizitāti, veiktspēju vai kvalitāti. Ja nolemjat 

apmeklēt Saistītās vietnes, Jūs to darāt uz savu atbildību. Uzņēmums UPS neuzņemas atbildību par Saistīto 

vietņu pieejamību. Turklāt Saistīto vietņu lietošana ir saskaņā ar jebkādām spēkā esošajām politikām un 

lietošanas noteikumiem, tostarp, bet ne tikai, ar Saistīto vietņu privātuma politiku. 

(e) Automatizēta piekļuve. Bez jebkādiem ierobežojumiem, ja vien UPS nav iepriekš 

rakstiski atļāvis, ir kategoriski aizliegta visu veidu piekļuve UPS sistēmām vai UPS tehnoloģijām, izmantojot 

automatizētu vaicājumu ierīces, robotus vai atkārtojošās datu vākšanas un izgūšanas rīkus, metodes, skriptus vai 

citu veidu mehānismus ar līdzīgu funkcionalitāti, kuri nav licencēti izmantošanai UPS tehnoloģijām šādiem 

nolūkiem. 

(f) Vīrusi. Jūs piekrītat nesaistīt, neievadīt vai neaugšupielādēt UPS sistēmās un 

UPS tehnoloģijās nekāda veida vīrusus, Trojas zirgu, datortārpus, laika bumbas un citas datorprogrammēšanas 

rutīnprogrammas, (i) kuru mērķis ir bojāt vai atsavināt UPS sistēmas vai traucēt vai pārtvert to darbību, vai arī 

(ii) kuras pārkāpj UPSI vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. 

(g) Reversā inženierija. Jūs apņematies neveikt reverso inženieriju, kā arī nemēģināt 

izgūt Programmatūras pirmkodu, izņemot gadījumus, kad šāds ierobežojums ir nepārprotami aizliegts 

piemērojamajos tiesību aktos.  

2.6 Informācijas garantija un pilnvarojums. 

(a) Garantija. Jūs apstiprināt un garantējat, ka (i) jums ir tiesības sniegt informāciju, 

kuru jūs nosūtāt uz UPS saskaņā ar šo Līgumu; (ii) visa informācija, kuru jūs saskaņā ar šo Līgumu sniedzat 

UPS par sevi ir patiesa, precīza, pilnīga un aktuāla; un (iii) jūs esat pienācīgi paziņojis(-usi), un ja tas ir noteikts 

piemērojamajos tiesību aktos, jūs esat saņēmis(-usi) visas attiecīgās, brīvprātīgās, konkrētās, informētās un 

aktuālās piekrišanas no ikviena datu subjekta, kas saistīts ar informāciju, kuru jūs sniedzat UPS, apstrādāt šo 

informāciju, tostarp pārsūtīt šādu informāciju uz Amerikas Savienotajām Valstīm vai citām valstīm vai 

teritorijām, kuru tiesību akti var nenodrošināt tāda paša līmeņa personas datu aizsardzību, kādu nosaka 

konkrētās personas izcelsmes valstī vai teritorijā pastāvošie tiesību akti. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka UPS 

nebūs vajadzības pārbaudīt vai apšaubīt jebkādas Jūsu UPS uzņēmumam sniegtās informācijas derīgumu vai 

precizitāti. 

(b) Pilnvarojums. Ar šo Jūs pilnvarojat un norīkojat uzņēmumu UPS un uzņēmumu UPS 

Supply Chain Solutions, Inc. un to meitasuzņēmumus, tiesību pārņēmējus un pilnvarotās personas kopīgot 

Federālā normatīvo aktu kodeksa 19. sadaļas 111. un 163. punktā noteiktos datu ierakstus ar UPSI, tostarp visus 

dokumentus, datus un informāciju, kas attiecas uz Jūsu darījumdarbību. UPSI, tostarp bez ierobežojuma 

uzņēmums UPS un uzņēmums UPS Supply Chain Solutions, Inc., var piesaistīt trešās personas, lai izpildītu 

ikdienas un administratīvos lietišķos procesus (piemēram, rēķinu izrakstīšana, piedziņa, banku darījumi, datu 

attēlveidošana un dokumentu uzglabāšana), un jūs ar šo sniedzat UPSI brīvprātīgu, konkrētu un informētu 

piekrišanu kopīgot dokumentus, tostarp tādus dokumentus, kuri attiecas uz jūsu uzņēmējdarbību, lai to saņēmējs 

varētu izpildīt šādus ikdienas un administratīvos lietišķos procesus. Saskaņā ar UPS Piegādes ķēžu risinājumu, 

Inc. Pakalpojumu izmantošanas noteikumiem un nosacījumiem, ka Jums ir pienākums un esat vienīgi atbildīgs 

par visu arhīvu uzturēšanu, ko pieprasa Muitas un/vai citi Amerikas Savienoto Valstu likumi, un ka šis Līgums 

nekādā gadījumā neliek UPSI būt un UPSI nepiekrīt pienākumam būt par “arhivāru” vai “arhivēšanas” aģentu 

Jūsu labā.  

(c) Reversā inženierija. Jūs apņematies neveikt reverso inženieriju, kā arī nemēģināt 

izgūt Programmatūras pirmkodu, izņemot gadījumus, kad šāds ierobežojums ir nepārprotami aizliegts 

piemērojamajos tiesību aktos. 

(d) Klienta logotipa izmantošana. Atsevišķi viesotas UPS tehnoloģijas var tikt 

pielāgotas, tām pievienojot grafisku attēlu. Ar šo Jūs piešķirat UPS starptautisku, neekskluzīvu licenci bez 

autoratlīdzības uz termiņa laiku, lai izmantotu, reproducētu, publicētu, attēlotu un darbotos ar Jūsu vārdu un/vai 
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noteikto preču zīmi, logotipu vai pakalpojumu zīmi, ko sniedzat UPS (“Logotips”), lai to izmantotu kā daļu no 

UPS Pakalpojuma, kam varat piekļūt Jūs, citi Klienta darbinieki un citi Jūsu pilnvaroti lietotāji (kā 

piemērojams), un lai izsniegtu licences, ciktāl tas patiesi nepieciešams, lai šo mērķi īstenotu. Jūs piekrītat sniegt 

Logotipu tādā formātā un izmērā, kā to nosaka UPS. Jūs apliecināt, ka Jums pieder visas tiesības uz Logotipu un 

Jums ir tiesības piešķirt Logotipa licenci, kas aprakstīta šajā punktā. 

2.7 Adrešu saskaņošana. 

(a) Starppilsētu sūtījumu apzīmēšana. Noteiktās UPS tehnoloģijās Starppilsētu sūtījumi 

tiek atzīmēti, salīdzinot sūtījuma galamērķa adresi ar Jūsu norādīto adresi, ja adrešu salīdzināšanas funkcija ir 

iespējota, vai arī saistot Lokācijas ID ar sūtījumu. Jūs garantējat sniegt patiesu, pilnīgu un precīzu adreses 

informāciju, cik vien iespējams ātri informēt uzņēmumu UPS par jebkādām sevis norādītās adreses izmaiņām, 

kā arī to, ka Jums ir tiesības iegūt Informāciju saistībā ar pakām, kuras UPSI piegādā uz Jūsu norādīto adresi. 

Jūs atzīstat un piekrītat, ka UPS tehnoloģija: 1) var neidentificēt un neziņot par visiem UPSI piegādei 

iesniegtajiem sūtījumiem, kas tiek nosūtīti uz Jūsu norādīto vai ar Lokācijas ID saistīto adresi, 2) var identificēt 

un ziņot par UPSI iesniegtajiem sūtījumiem, kurus nav paredzēts piegādāt uz Jūsu norādīto, vai nav paredzēts 

piegādāt uz adresi, kura ir saistīta ar Jūsu izmantoto Lokācijas ID, un 3) var identificēt un ziņot par sūtījumiem, 

kurus Jūs iesniedzat UPSI, nesaistītai trešajai personai, izmantojot neatbilstošu adresi, nepareizu adrešu 

saskaņošanu ar UPS tehnoloģiju vai ar nepareizu ar šādu sūtījumu saistītu Lokācijas ID. Iepriekš 2.) un 

3.) apakšpunktā minētie sūtījumi turpmāk tekstā kopā tiek saukti par “Neatbilstoši apzīmēti starppilsētu 

sūtījumi”. Ar šādiem Neatbilstoši apzīmēti starppilsētu sūtījumiem saistītā Informācija var ietvert sūtījuma 

saņēmēja digitalizēta paraksta attēlu. UZŅĒMUMS UPS UZŅEMAS ATBILDĪBU VIENĪGI APZINĀTA 

PĀRKĀPUMA VAI NOPIETNAS NOLAIDĪBAS GADĪJUMĀ SAISTĪBĀ AR JEBKĀDĀM PRETENZIJĀM 

VAI ZAUDĒJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJAS PAR NEATBILSTOŠI APZĪMĒTU 

STARPPILSĒTU SŪTĪJUMU IZPAUŠANU. 

(b) Informācija saistībā ar Neatbilstoši apzīmētiem starppilsētu sūtījumiem. Informācija 

saistībā ar Neatbilstoši apzīmētu starppilsētu sūtījumu, ko Jūs saņemat, izmantojot UPS tehnoloģiju, ir 

“Informācija.” Pēc tam, kad esat identificējis jebkādu Informāciju saistībā ar nepareizi adresētiem ienākošiem 

sūtījumiem, Jūs piekrītat nevienam neizpaust un nelietot šādu Informāciju nekādā nolūkā. Jums, sedzot visas 

izmaksas un izdevumus, jānodrošina un jāatbrīvo UPS atlīdzības saņēmēji no visu veidu zaudējumiem, kas 

radušies un pārciesti saistībā ar to, ka Jūs pārkāpjat iepriekšējā teikumā izklāstītos nosacījumus.  

2.8 Veiktspējas rādītāji. 

 Bez UPS iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Jūs neizpaudīsiet un nepubliskosiet nekādu veiktspējas vai 

kapacitātes statistiku, kas ir saistīta ar UPS tehnoloģiju veiktu etalona testa rezultātiem. 

3 Sūtījumu pārvadāšana, izmantojot UPS tehnoloģijas 

3.1 Kravu pārvadāšanas līgumu piemērojamība. UPS tehnoloģiju UPS kontā deklarētajiem 

Iesniegtajiem sūtījumiem tiek piemēroti un tos regulē attiecīgajā brīdī spēkā esošais UPS kontam piemērojamais 

sūtījumu pārvadāšanas pakalpojumu līgums. VISI IESNIEGTIE SŪTĪJUMI, IESKAITOT TOS, KAS IR 

PAKĻAUTI KRAVU PĀRVADĀŠANAS LĪGUMAM, BET NE TIKAI, IR PAKĻAUTI PĀRVADĀŠANAS 

LAIKĀ SPĒKĀ ESOŠAJIEM NOTEIKUMIEM, KAS IZKLĀSTĪTI UPS NOTEIKUMOS UN 

NOSACĪJUMOS PAR PĀRVADĀJUMIEM/PAKALPOJUMIEM. Jūs nedrīkstat izmantot nekādus UPS 

Pakalpojumus, lai iesniegtu sūtījumus kā Pakalpojumu sniedzējs trešās puses UPS klienta vārdā, ja vien UPS 

vispirms nav noteicis Jūs par šī UPS klienta Pakalpojumu nodrošinātāju. Visi pakalpojumu pasūtījumi caur UPS 

Pakalpojumiem ir saistoši un galīgi, kā arī pakļauti piemērojamajam līgumam par kravu pārvadāšanas 

pakalpojumu noteikumi. Skaidrības labad visi pasūtījumi par kravu pārvadājumiem, kas tiek veikti, izmantojot 

vietni ups.com vai citu UPS tehnoloģiju un kurus nodrošina TFI International, Inc. vai TFI International, Inc. 

saistītais uzņēmums, tostarp, bez ierobežojumiem, TForce Freight® (individuāli un kopā – “TFI”), ir pakļauts 

Jūsu pakalpojumu līgumam ar TFI par šādiem pakalpojumiem un/vai tobrīd spēkā esošajiem TFI pakalpojuma 

noteikumiem un nosacījumiem, attiecīgi, no kuriem pēdējais ir pieejams vietnē: 

<https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs>, vai tā pēcteču saiti, šāda saite šeit sniegta tikai ērtības 

labad. 

3.2 UPS tehnoloģiju sniegtie pārvadājuma izmaksu aprēķini. Visas attiecīgajā brīdī norādītās UPS 

tehnoloģiju sūtījumu maksas ir uzskatāmas par aprēķiniem. Faktiskās maksas ir noteiktas spēkā esošajos UPS 

pārvadājumu/pakalpojumu noteikumos un nosacījumos un jebkurā citā ar UPSI noslēgtā rakstveida līgumā. 

https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs
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Faktiskā maksa par sūtījumu var atšķirties no attiecīgajā brīdī UPS tehnoloģiju aprēķinātās maksas. Neatkarīgi 

no attiecīgajā brīdī UPS tehnoloģiju uzrādītās maksas virsroku gūst spēkā esošajā UPS 

pārvadājumu/pakalpojumu noteikumos un nosacījumos vai jebkurā citā ar UPSI noslēgtā rakstveida līgumā 

noteiktās maksas. 

3.3 Nepilnīga informācija un papildu maksa. Ja Jūsu sniegtā informācija par Iesniegto sūtījumu, 

kas tiek deklarēts ar UPS tehnoloģiju starpniecību, jebkādā ziņā ir nepilnīga vai neprecīza, UPS personu 

attiecīgais dalībnieks var papildināt vai izlabot šo informāciju jūsu vārdā (taču tas nav viņa(s) pienākums) un 

atbilstoši piemērot par to maksu. Jūs piekrītat segt visus transporta izdevumus, nodevas, nodokļus, piemaksas, 

soda naudas un naudas sodus, uzglabāšanas maksu, muitas izdevumus, kas radušies dēļ tā, ka jūs vai preču 

saņēmējs nespēj nodrošināt pienācīgu dokumentāciju vai saņemt nepieciešamās licences vai atļaujas, maksu, 

kuru UPS personas samaksā avansā, UPS personu juridiskos izdevumus, kā arī jebkuras citas izmaksas, kas tiek 

novērtētas saskaņā ar vai kuras rodas saistībā ar Iesniegtajiem sūtījumiem, kuri tiek deklarēti, izmantojot UPS 

tehnoloģijas (kopā sauktas – “Papildu maksas”). Ja iesniegto sūtījumu apmaksa tiek veikta caur UPS 

Pakalpojumiem, izmantojot kredītkarti vai debetkarti, Jūs pilnvarojat UPS Puses novērtēt un iegūt jebkādas 

izmaksas saistībā ar iesniegtajiem sūtījumiem, bez ierobežojumiem iekļaujot Papildu izmaksas, izmantojot to 

pašu kredītkarti vai debetkarti. Gadījumā, ja Jums ir pieejamas citas norēķinu iespējas, lai izmantotu UPS 

Pakalpojumus, piemēram, norēķinu iespējas bez ierobežojumiem, ko piedāvā trešā puse, vai apmaksa ar teksta 

ziņu, Jūs piekrītat garantēt visu izmaksu segšanu, ieskaitot Papildu izmaksas saistībā ar Jūsu iesniegtajiem 

sūtījumiem, tādā gadījumā, ja Jūsu preču saņēmējs vai trešā puse nav šīs izmaksas segusi. 

3.4 Sūtījumu darījumu izpilde. Jūs piekrītat, ka no Jūsu atlasītā norēķinu veida (piemēram, 

norēķinu karte vai UPS konts) var tikt atskaitīta maksa par pieprasītajiem pārvadāšanas pakalpojumiem, jums 

pabeidzot darījumu UPS tehnoloģijās un saņemot pavadzīmi izdrukāšanai, neatkarīgi no tā, vai pavadzīme pēc 

tam tiek izdrukāta vai nē, un vai tā tiek pievienota pakai un vai tā tiek iesniegta UPSI. 

3.5 Iesniegtā sūtījuma kvīts. Vienīgais pierādījums tam, ka UPS personas ir faktiski saņēmušas 

Iesniegto sūtījumu apstrādei saskaņā ar pavadzīmi, ir UPS personu veiktā Iesniegtā sūtījuma pavadzīmes 

skenēšana. 

3.6 Starptautiskās zināšanu bāzes iespējas. UPS Shipping API, UPS.com Forms for Export, 

UPS Worldship® software un TradeAbility Services nodrošina piekļuvi informācijai, ko var izmantot, lai 

atvieglotu pārrobežu pārvadājumus (“IKB iespējas”). Jūs saprotat, ka piemērojamie likumi, noteikumi un 

noteikumi, tostarp tie, kas saistīti ar importēšanu un eksportēšanu, var tikt mainīti, un IKB iespējas tos var 

nerisināt. IKB iespēju izmantošana tiek veikta uz Jūsu risku, un IKB iespējas var mainīties vai tikt atjauninātas 

bez iepriekšēja brīdinājuma. IKB iespēju piedāvātie ieteikumi (piemēram, tarifu klasifikācija vai saistītie 

nodokļi, nodevas vai maksas) nav uzskatāmi par juridiskām konsultācijām Jums vai jebkurai citai personai. Lai 

Jūsu starptautisko paku noformētu muitā, var būt nepieciešama papildu dokumentācija, ko nesniedz IKB 

iespējas. Jebkuru maksu aprēķinu var izmantot tikai Jūsu ērtībām. UPS negarantē nekādas informācijas (piem., 

tarifu klasifikācijas) vai maksu (piemēram, nodevu un nodokļu), ko nodrošina IKB iespējas, precizitāti. Nekādā 

gadījumā UPS nebūs atbildīgs pret nevienu personu vai sabiedrību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, 

izrietošiem, nejaušiem vai citiem zaudējumiem saskaņā ar jebkuru tiesību teoriju par kļūdām IKB iespēju 

informācijā, veidlapās vai funkcijās, pat ja esat norādījis UPS par šādu zaudējumu iespējamību.  UPS SKAIDRI 

ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NE TIKAI, NO NETIEŠĀM 

GARANTIJĀM PAR IKB IESPĒJU PĀRDODAMĪBU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM.    

4 Noteikumu darbība pēc Līguma izbeigšanas. 

Turpmāk norādītās šīs Informācijas un vispārīgās lietošanas politiku sadaļas saglabā savu spēkā 

esamību neatkarīgi no šī Līguma izbeigšanas jebkāda iemesla dēļ. 1.1.–1.2. punkts, 1.4. punkta (b) apakšpunkts 

(ceturtais teikums), 2.1. punkts (beidzamais teikums), 2.2. punkts (beidzamais teikums), 2.3. punkta (a) 

apakšpunkts, 2.5. punkta (b) apakšpunkts (piektais teikums), 2.7. punkta (a) apakšpunkts (pēdējais teikums) un 

3.6. punkts (divi beidzamie teikumi). 
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A PIELIKUMS 

 

DEFINĪCIJAS 

 

Sajās Informācijas un vispārīgās lietošanas politikās ir izmantoti turpmāk definētie termini.  

Administrators nozīmē šajās Informācijas un vispārīgās lietošanas politiku 2.4.(a) sadaļā noteikto. 

3PL informācija ir informācija, ko Jūs saņemat, kad darbojaties 3PL nolūkos. 

3PL nolūki tiek īstenoti tad, kad klients, īstenojot savu uzņēmējdarbību, sniedz trešās puses loģistikas 

pakalpojumus UPS piegādes klientam priekš 3PL piegādēm. Skaidrības labad 3PL nolūki neietver UPS 

tehnoloģiju tālākpārdošanu, izplatīšanu vai tālākizplatīšanu trešām pusēm. 

3PL piegāde UPS 3PL pakalpojumu klientiem nozīmē tās piegādes, kuras deklarē un nodod piegādei (i) 

uzņēmumam UPSI (A) Klients UPS 3PL pakalpojumu klientu labā; un (B) UPS 3PL pakalpojumu klientu 

piegādātājs vai UPS 3PL pakalpojumu klienta klients saskaņā ar klienta norādījumiem; abos iepriekš minētajos 

gadījumos Iesniegts piegādei UPSI, izmantojot UPS kontus, kas ir piešķirti UPS 3PL pakalpojumu klientiem; un 

(ii) UPSI, lai piegādātu klientam UPS 3PL pakalpojumu klientu labā. 

 

Saistītās vietnes ir trešo pušu tīmekļa vietnes un resursi, uz ko sniegtas saites UPS tīmekļa vietnēs vai UPS 

tehnoloģijās. 

Informācija, ko saņemat kā pakalpojumu sniedzējs, ir informācija, ko saņēmāt, pildot Pakalpojumu 

sniedzēja pienākumus. 

UPS 3PL pakalpojumu klienti ir UPS pārvadājumu klients, kurš saņem trešās personas loģistikas 

pakalpojumus no Klienta. 


