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Pakalpojuma lietošanas noteikumi 
Izmantojot HOOP pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot šos pakalpojuma lietošanas noteikumus („Pakalpojuma 

lietošanas noteikumi”). 

Pirms HOOP Pakalpojuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet Pakalpojumu lietošanas noteikumus. Ja nepiekrītat 

HOOP Pakalpojumu lietošanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet HOOP Pakalpojumu. Šie Pakalpojumu 

lietošanas noteikumi attiecas uz jebkādu HOOP Pakalpojuma izmantošanu.  

Definīcijas 
Aplēstā Tirgus Vērtība  – Izīrētāja saprātīga aplēse par Preces tirgus vērtību. Gadījumā, ja Klients apstrīd 

Izīrētāja tirgus vērtības aplēsi, to nosaka HOOP. HOOP noteiktā Aplēstā Tirgus Vērtība ir galīga un saistoša 

gan Klientam , gan Izīrētājam. Aplēse var mainīties laikā.  

Apmeklētāji – cilvēki, kas apmeklē HOOP Platformu, bet nav reģistrēti HOOP Platformas Lietotāji. 

Darījums  – HOOP Platformā atrasta Prece, ko Klients ir pieprasījis vai grasās pieprasīt Izīrētājam. 

Drošības Depozīts – Izvēles drošības depozīts, ko noteicis Izīrētājs, kas tiek ieturēts no Klienta maksājuma 

kartes līdz Prece ir atgriezta un ir apstiprināts, ka tā ir labā stāvoklī bez bojājumiem.  

HOOP – Platformas uzturētājs, juridiska persona HOOP MARKETPLACE SIA  

HOOP garantija – HOOP piedāvāta Garantija Klientam, kas sniedz iespēju atgriezt preci un saņemt 

Pakalpojuma Maksas atmaksu (izņemot maksu par piegādi), ja izīrētā Prece nav piemērota. Lai pieprasītu 

HOOP garantiju, 24 stundu laikā pēc Preces saņemšanas Klientam jānosūta e-pasts uz info@hoop.  

HOOP Komunikācijas kanāli – saziņa, kas adresēta Lietotājam no e-pasta adreses info@hoop.lv vai arī ziņas 

Lietotājiem HOOP Platformā.  

HOOP Pakalpojums – HOOP Platformā pieejamā Preču īre vai citi pieejamie pakalpojumi 

HOOP Platforma vai Platforma – mājaslapa www.hoop.lv un/vai mobilā aplikācija, ko piedāvā HOOP.  

Īres Sākuma Datums –Datums, kurā Preces īre sākas. Tas tiek uzskatīts par Datumu, no kura Īre rezervēta 

HOOP Platformā,  norādīts Apstiprinājuma e-pastā un norādīts Klienta informatīvajā panelī.  

Īres Maksa – Maksa par Preces Īri, kādu noteicis Izīrētājs.  

Īres Pieprasījums  – Klienta pieprasījums Izīrētājam izīrēt Preci uz noteiktu laiku saskaņā ar šiem Pakalpojuma 

Lietošanas Noteikumiem  un tajos noteiktajām maksām.   

Īres Periods  – Laika periods, kurā Prece ir pieejama Klientam saskaņā ar HOOP noteikumiem. Īres Periods 

tiek uzskaitīts no dienas, kura izvēlēta Īres rezervācijas uzsākšanai HOOP Platformā un norādīta 

Apstiprinājuma e-pastā līdz dienai, kad Precei jābūt izsūtītai atpakaļ Izīrētājam. 

Kavējuma Maksa  – Maksa, kas Klientam jāsedz, ja Prece nav atgriezta līdz Īres Perioda beigām. 

Lietotājs –  Klients, kas ir fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusies HOOP Platformā, lai īrētu Preces 

Preces – Preces, tostarp, apģērbi, apavi un aksesuāri. 

Saturs – bildes, teksti, audio vai video klipi, jebkāda cita informācija publicēta HOOP Platformā.  

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. HOOP ir īres platforma, kurā Lietotāji var izveidot individuālu profilu, lai īrētu Preces, kas pieejamas 

interneta vietnē www.hoop.lv. Platformas darbību uztur un administrē HOOP MARKETPLACE SIA 

(reģistrācijas Nr. 40203319522, juridiskā adrese – Ausekļa iela 2-20, LV-1010, Rīga), turpmāk tekstā 

HOOP. 

1.2. Šie noteikumi nosaka HOOP Platformas lietošanas kārtību, nosacījumus un ir saistoši visiem HOOP 

Platformas lietotājiem. 
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1.3. Gadījumā, ja Lietotājs nepirkrīt šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni 

www.hoop.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju. 

1.4. HOOP Platformas lietošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, 

t.sk. visām tajā veiktajām izmaiņām. 

1.5. HOOP ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas 

stājas spēkā pēc to publicēšanas HOOP Platformā. 
1.6. HOOP pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību un nepārtrauktību tās 

Lietotājiem.  Taču HOOP negarantē, ka HOOP serviss un saturs būs pieejams vienmēr un netiks 

pārtraukts. 

1.7. Gadījumā, ja HOOP plāno veikt būtiskas izmaiņas Platformā vai tās noteikumos, HOOP apņemas 

savlaicīgi paziņot  Platformas Lietotājiem par plānoto Pakalpojuma pārtraukšanas laika periodu, 

izmantojot HOOP komunikācijas kanālus. 

1.8. Gadījumos, ja ir neskaidrības par HOOP MARKETPLACE SIA interneta vietnē www.hoop.lv ievietoto 

dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.hoop.lv 

kontaktpersonu. 

2. Lietošana un Reģistrācija 
2.1. Reģistrācija HOOP Platformā tiek veikta ar sociālo portālu Facebook, Google profilu “pasēm” vai 

izveidojot lietotāja kontu. 

2.2. Reģistrējoties ar sociālo portālu palīdzību, lietotājs apliecina, ka reģistrācijai izmanto savu 

personīgo sociālā portāla profilu. 

2.3. Izveidojot lietotāja kontu, Lietotājam jāievada e-pasts un citi HOOP noteikti personas dati, 

piemēram, Jūsu vārds,uzvārds un adrese. Lietotājs  apņemas nodrošināt, ka Lietotāja kontā 

norādītā informācija ir precīza, pilnīga un atjaunināta. 

2.4. Ja rodas aizdomas, ka citai personai bez atļaujas ir tapusi zināma Lietotāja konta informācija vai 

tā ir guvusi pieeju Lietotāja kontam, Lietotājs par to nekavējoties informē HOOP. Lietotājs ir 

atbildīgs par jebkuru HOOP pakalpojuma lietošanu un aktivitātēm Lietotāja kontā. 

2.5. Lai izmantotu HOOP Pakalpojumu, Lietotājam HOOP  ir jāuzrāda derīgas kredītkartes vai cita 

maksāšanas līdzekļa informācija. HOOP nesaglabā Lietotāja maksājumu instrumenta informāciju, 

jo to veic trešā persona – maksājumu pakalpojumu sniedzējs, ko izmanto HOOP. 

2.6. Lietotājs piekrīt apmaksāt visus pirkumus, kas izriet no  HOOP Pakalpojuma lietošanas. 

2.7. Lietotājam ir pienākums nodrošināt kredītkartes vai citas maksājuma informācijas, ko esat snieguši 

lietotāja kontā, aktualitāti. 

2.8. Izveidojot profilu, Lietotājs apstiprina, ka ir:  

2.8.1. Vairāk kā 18 gadus vecs un tiesīgs slēgt saistošu līgumu dzīvesvietas valstī.  

2.9. HOOP Platformas Lietotājs apstiprina, ka, lietojot platformu ievēros sekojošo: 

2.9.1. Nepārkāps piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus. 

2.9.2. Nepārkāps šos Pakalpojuma Lietošanas Noteikumus. 

2.9.3. Nepārkāps Lietošanas Noteikumus Klientiem, saskaņā ar sadaļu Error! Reference source not 

found.. 

2.9.4. Nepublicēs Saturu ar ļaunprātīgu, apmelojošu nodomu, neveiks apmelojošas darbības, 

neizteiks draudus vai nepublicēs nepiedienīgu Saturu vai Saturu, kas pārkāpj citu privātumu 

(ne tikai, bet tai skaitā, citus Lietotājus vai HOOP darbiniekus). 

2.9.5. Nekopēs, nemainīs vai neizplatīs citu personu Saturu bez Lietotāja piekrišanas. 

2.9.6. Nerakstīs un nepublicēs atsauksmes, kas pēc Lietotājam zināmās informācijas nav patiesas un 

akurātas. 

2.10. Lietotāja izveidotais konts nevar tikt dalīts ar vai nodots citām personām, izveidotais konts ir tikai 

Lietotāja personīgai lietošanai. Lietotājam ir pienākums droši glabāt Lietotāja pieejas datus, un 

Lietotājs pats ir atbildīgs par aktivitātēm, kas veiktas no Lietotāja konta.  

2.11. Lietotājam ir tiesības izbeigt HOOP Platformas lietošanu jebkurā laikā, izņemot, ja pieprasīšanas 
brīdī Lietotājs sniedz vai saņem Pakalpojumu Platformā. Lietotāja var deaktivizēt kontu, nosūtot 

pieprasījumu uz info@hoop.lv . 

3. HOOP Pakalpojums 
3.1. HOOP Platformā piedāvā sekojošus Pakalpojumus:  

3.1.1. Preču īre uz noteiktu laiku – Īres periodu; 

3.1.2. Preces piegādi un atgriešanu izīrētās Preces nodošanai.  
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4. HOOP Tiesības, Pienākumi un Atbildība 
4.1. HOOP neuzņemas atbildību par sekojošo:  

4.1.1. Jebkuriem sekundāriem vai netiešiem zaudējumiem, kas nebija saprātīgi paredzami, slēdzot 

šo līgumu.  

4.1.2. Zaudējumus, kas nav radušies HOOP tieša pārkāpuma rezultātā. 

4.1.3. Par Saturu, kuru augšupielādējuši Lietotāji un kas ir nelikumīgs, apmelojošs, nepiedienīgs, 

aizskarošs, draudējumus izsakošs vai jebkādā citā veidā pārkāpj citu tiesības un radīt 

kriminālo, civiltiesisko atbildību vai pārkāpj jebkādu citu piemērojamo likumu.  

4.1.4. Par HOOP saistību neizpildi saskaņā ar Šo Līgumu, ja neizpilde radusies apstākļu dēļ, kurus 

HOOP nav bijusi iespēja kontrolēt.  

4.2. HOOP ir tiesības veikt izmaiņas Lietotāju ievietotajā Saturā:  

4.2.1. Bez kavēšanās un bez iepriekšējas paziņošanas HOOP var izņemt vai Lietotājam lūgt izņemt 

HOOP Platformā ievietoto Saturu, uz laiku vai pastāvīgi aizliegt ievietot jaunu Saturu, 

ierobežot iespēju lietot HOOP servisu vai arī uz laiku vai patstāvīgi pieeju HOOP Platformai vai 

veikt citas darbības, ja HOOP ir aizdomas par to, ka: 

4.2.1.1. Lietotājs ir pārkāpis vai nerīkojas saskaņā ar Šiem noteikumiem. 

4.2.1.2. Lietotājs ir piedalījies aktivitātēs, kas ir nelikumīgas vai negodīgas, vai var radīt 

zaudējumus vai  tiesu darbus pret HOOP vai HOOP Lietotājiem. 

4.2.1.3. Lietotāja augšupielādētais Saturs ir neatbilstošs vai nekorekts. 

4.2.1.4. Lietotājs ir mēģinājis veikt darbības, kā rezultātā notiek izvairīšanās no HOOP 

Pakalpojuma maksām. 

4.2.1.5. Citas darbības ir nepieciešamas saskaņā ar likumu vai lai aizsargātu citu HOOP Lietotāju 

intereses un/vai tiesības.  

5. Noteikumi Lietotājiem 
5.1. Klients apzinās, ka HOOP, apstiprinot Īres Pieprasījumu, piešķir Lietotājam tiesības uz ierobežotu 

laiku lietot izīrētās Preces uz periodu, kas ir saskaņā ar Īres Līgumu saskaņā ar šiem noteikumiem un 

Lietotāja līgumu ar HOOP.  

5.2. Iesniedzot Īres Pieprasījumu, Lietotājs piekrīt un garantē, ka: 

5.2.1. Ir izlasījis Preces aprakstu un apstiprinājos šos noteikumus pirms veicis Pieprasījumu. 

5.2.2. Lietotāja profila informācija ir aktuāla.  

5.2.3. Ir spējīgs apmaksāt HOOP Pakalpojumu saskaņā ar sadaļā 6 aprakstītajiem noteikumiem, 

Aplēsto Tirgus Cenu, kā arī strīdus risināšanas laikā radušām izmaksām.  

5.2.4. Apzinās un apstiprina, ka Preces bojājuma vai pazaudēšanas gadījumā var zaudēt Drošības 

Depozītu un būt atbildīgs par Aplēstās Tirgus Vērtības segšanu . 

5.2.5. Garantē līdzekļu pieejamību HOOP Pakalpojuma maksu segšanai. 

5.2.6. Izmantos uzticamu kurjeru vai citu piegādes pakalpojuma nodrošinātāju, lai atgrieztu Preces 

Izīrētājam savlaicīgi un saskaņā ar Darījuma vienošanos.  

5.3. Gadījumā, ja Lietotājs vēlas pagarināt Izīrētās Preces īres periodu, Lietotājs var nosūtīt pieprasījumu 

HOOP, izmantojot HOOP Platformu vai e-pastu info@hoop.lv, lai īres termiņu Pagarinātu.  

5.4. Gadījumā, ja Lietotājs neveic īres perioda pagarināšanu un neveic Preces atgriešanu saskaņā ar 

šiem noteikumiem, Lietotājam ir jāmaksā Nokavējuma maksa saskaņā ar līguma punktu 6.6 

5.5. Lietotājs garantē, ka:  

5.5.1. Iesniedzot īres pieprasījumu, Lietotājs apstiprina un piekrīt noteiktajai Preces Aplēstajai Tirgus 

Vērtībai. Lietotājs piekrīt saistībām, kas tam būs jāmaksā Aplēstās Tirgus Vērtības apmērā, 

gadījumā, ja Prece tiks bojāta vai pazaudēta.  

5.5.2. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai Izīrētā Prece tiktu atgriezta tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika 

saņemta.  

5.6. Piekrītot šiem Lietošanas Noteikumiem un ievērojot tos, šī līguma darbības laikā Lietotājam tiek 

piešķirtas tiesības izmantot HOOP Platformu.  

5.7. Lietotājam nav tiesības kopēt, pavairot, pārpublicēt, lejupielādēt, komerciāli izmantot, rediģēt 

servisu, materiālus, kas pieejami HOOP Platformā citiem mērķiem, izņemot Platformas personīgai 

lietošanai. Lietotājs piekrīt, ka nenodarīs kaitējumus vai zaudējumus HOOP zīmolam vai tā 
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reputācijai, neatļauti izmantojot citu Lietotāju Saturu, reģistrējot vai lietojot preču zīmes, domēna 

vārdus vai to atvasinājumus ar mērķi atdarināt vai apzināti maldināt citus.  

6. Pakalpojuma cena un maksāšanas kārtība 
6.1. HOOP Pakalpojuma maksa sastāv no divām  komponentēm: 

6.1.1. Īres maksa par Preci 

6.1.2. Maksa par Preces piegādi 

6.2. Gadījumā, ja Prece ir bojāta lietošanas laikā Aplēstā Tirgus Vērtība var tikt automātiski ieturēta no 

Klienta bankas konta.  

6.3. Pakalpojuma maksa var tikt mainīta dažādu kampaņu ietvaros 

6.4. Visi maksājumi, kas radušies HOOP Platformas lietošanas ietvaros, veicami euro valūtā. 

6.5. Izmantojot HOOP Platformu, Lietotājs ir piekritis, ka nemēģinās ar HOOP Platformu atrastus 

Darījumus noslēgt ārpus platformas ar mērķi izvairīties no HOOP Pakalpojuma maksām.  

6.6. Ja Klients nav veicis Preces Atgriešanu  pirms 24:00 pēdējā Īres Perioda dienā, Lietotājs piekrīt, ka 

tiks piemērotas sekojošas Kavējuma Maksas:  

6.6.1.  Piemērojamā Īres Maksa par katru dienu pēc Īres Perioda beigām. 

6.6.2.  Īres Maksa par katru dienu pēc Īres Perioda beigām tiek noteikta saskaņā ar Darījumu starp 

Klientu un Izīrētāju noteikto cenu. 

6.6.3.  Citas saprātīgas juridiskās izmaksas, kas radušās Izīrētājam, lai atgūtu Preci. 

6.6.4.  Radušās Kavējuma Maksas tiks ieturētas no Lietotāja konta bez papildu atļaujas 

pieprasīšanas no Klienta.  

6.7. Lietotājs ir atbildīgs, ka Lietotājam ir pietiekami līdzekļi, lai segtu maksu par izīrētās Prece(-s) 

aizstāšanu gadījumā, ja Prece(-s) ir pazaudēta vai sabojāta: 

6.7.1. Gadījumā, ja Lietotājs nav pārliecināts, kāda ir Preces aizstāšanas maksa, Lietotājs var 

sazināties ar HOOP, lai iegūtu aktuālo Preces(-ču) Aplēsto Tirgus Vērtību.  

6.7.2. Bojājumu vai pazaudēšanas gadījumā, nepieciešamie līdzekļi tiks noņemti no Lietotāja konta 

bez papildu atļaujas pieprasīšanas. Lietotājs nedrīkst īrēt Preces, ja Lietotājam nav pietiekami 

līdzekļi, lai segtu Aplēsto Tirgus Vērtību bojājumu vai pazaudēšanas gadījumā.  

6.8. Klients piekrīt, ka rēķins par Pasūtījumu viņam tiek nosūtīts elektroniskā formā, uz norādīto e-pasta 

adresi.    

7. Piegāde 
7.1.1. Lietotājam ir tiesības izvēlēties jebkuru no HOOP Platformā norādītajiem piegādes veidiem. 

7.1.2. Cena, ja tāda piemērojama, par izvēlēto Pakalpojumu tiek norādīta, izvēloties Piegādes 

veidu.  

7.1.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Preces pazaudēšanu vai bojājumu radīšanu brīdī, kad Lietotājs 

ir saņēmis Preci no piegādes servisa. 

8. Atcelšanas politika 
8.1. Pakalpojuma atcelšana Lietotājam:  

8.1.1.  Ja Klients izlemj atcelt Preces īri 48 stundu laikā pēc Īres Pieprasījuma,  to var izdarīt, rakstot uz 

info@hoop.lv. 

8.1.2. Ja Lietotājs izlemj īri atcelt vēlāk kā 48 stundu laikā pēc Īres Pieprasījuma, Lietotājam tiks 

atgriezta Īres Maksa mīnuss 30% no Īres Maksas, kas maksājama HOOP, lai segtu pakalpojuma 

administratīvās izmaksas.  

8.1.3. Gadījumā, ja īre tiks atcelta pēc Īres Sākuma Datuma, HOOP pakalpojuma maksa netiks 

atgriezta, izņemot gadījumus, kad ir pieteikta HOOP Garantija saskaņā ar šī līguma punktu 

9.1. 

8.1.4. Gadījumā, ja Īres Pieprasījuma un Īres Pakalpojuma Sākuma periods iekrīt vienās un tajās 

pašās 48 stundās, tad Lietotājs var atcelt īri bez maksas 4 stundu laikā pēc Īres Pieprasījuma. 

Ja Lietotājs atceļ Preces īri vēlāk kā 4 stundas pēc Īres Pieprasījuma, tad Lietotājam Īres 

Maksa netiek atgriezta, izņemot gadījumus, kad ir pieteikta HOOP Garantija saskaņā ar šī 

līguma punktu 9.1. 

9. HOOP garantija 
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9.1. Klientam ir iespēja atgriezt preci, piesakot HOOP Garantiju pie sekojošiem noteikumiem un 

sekojošā kārtībā: 

9.1.1.  24 h laikā pēc Preces saņemšanas Klientam ir jānosūta e-pasts ar nosaukumu “HOOP 

garantija” uz info@hoop.lv un jāinformē par Preces atgriešanu.  

9.1.2. 48 h laikā pēc Preces saņemšanas, Prece ir jānodod kurjeram vai citam piegādes partnerim.  

9.1.3. Piegādes apstiprinājums jānosūta uz info@hoop.lv. 

9.1.4. Pēc piegādes apstiprinājuma, HOOP atgriež Klientam Īres maksu par Preci, taču maksa par 

piegādi netiek atgriezta.  

9.1.5. Ja tiek konstatēts, ka HOOP garantijas periodā tomēr Prece ir bijusi lietota, HOOP patur 

tiesības īres maksu neatgriezt.   

10. Intelektuālā īpašuma tiesības 
10.1. HOOP Platforma Lietotājam nerada nekādas Intelektuālā Īpašuma Tiesības.  Lietotājs ir atbildīgs 

par visu nepieciešamo Satura un citu materiālu tiesību un licenču nodrošināšanu.  

10.2. HOOP pieder viss HOOP Platformas un ar to saistīto servisu, kā arī publicēto materiālu Intelektuālais 

Īpašums (t.sk.,  teksti, grafikas, logo, ikonas, bildes, skaņas klipi, videoklipi, pamatā esošais kods un 

programmatūra). HOOP Platformas Intelektuālais Īpašums ir aizsargāts ar autortiesību likumu un 

Starptautiskajiem Likumiem.  

11. Citi noteikumi 
11.1. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, un tas ir derīgs bez pušu 

parakstiem. 

11.2. Visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet no Līguma, ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie 

akti. 

11.3. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.  Gadījumā, ja 

Puses nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīviem aktiem.   
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