
 
 

 

L Ē M U M S 
 
 
    2014.gada 7.augustā          Nr. E02-40  
                               (Prot. Nr.39,3.§) 
 

Par pārk āpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda 
uzlikšanu AS „KIA Auto” 134 514,43 EUR apmērā 

 
nolēma:  
1. Konstatēt Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā aizlieguma 
pārkāpumu AS „KIA Auto” darbībās.  

2. Uzlikt AS „KIA Auto” tiesisko pienākumu:  

1) izbeigt KP konstatēto konkurences tiesību pārk āpumu un nepiemērot noteikumus, 
kuriem ir līdzīga ietekme uz konkurenci tehnisko apkopju, remonta un rezerves daļu 
izplatīšanas tirgos kā Lēmumā konstatētajiem;  

2) līdz 01.01.2015. mainīt Ražotāja un Import ētāja garantijas noteikumus Apkopes un 
garantijas grāmatiņās un citos dokumentos, kas satur Lēmumā konstatētos konkurenci 
ierobežojošos garantijas noteikumus;  

3) inform ēt KIA automobi ļu īpašniekus par to, ka KIA automobiļu īpašniekiem Ražotāja 
un Importētāja garantijas laikā ir tiesības automobiļu tehniskās apkopes un ārpus garantijas 
remontu veikt pie neatkarīgajiem remontētājiem un apkopēs un ārpus garantijas remontā 
izmantot ne vien KIA oriģinālās rezerves daļas, bet arī atbilstošas kvalitātes analogas 
rezerves daļas, nezaudējot  Ražotāja un Importētāja garantiju .  

3. Uzlikt AS „KIA Auto” naudas sodu 134 514,43 EUR (viens simts trīsdesmit četri 
tūkstoši pieci simti četrpadsmit euro un četrdesmit trīs centi) apmērā, no kura naudas sodu 96 
150,92 EUR (deviņdesmit seši tūkstoši simt piecdesmit euro un deviņdesmit divi centi) 
apmērā uzlikt AS „KIA Auto” solidāri ar AS „Tallinna Kaubamaja”. Uzlikt par pienākumu 
naudas sodu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas ieskaitīt 
valsts budžetā (saņēmējs: Valsts kase reģ. Nr.90000050138, konta 
Nr.LV78TREL1060001019900, kods: TRELLV22), norādot lēmuma par naudas soda 
uzlikšanu numuru un datumu, un 10 (desmit) dienu laikā pēc naudas soda samaksas paziņot 
par to Konkurences padomei.  

4. Izbeigt izpētes lietu par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā 
aizlieguma pārkāpumu SIA „Gros Auto Grupa”, SIA „KIA Mitau”, SIA „FORUM AUTO”, 
SIA „Serviss Vidzemē 2” darbībās.  
 



Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 
dienas.  
        
           J.Račko 
 
I. LIETAS B ŪTĪBA  
1 Konkurences padome (turpmāk – KP) Lēmumā izvērtē SIA „Gros Auto Grupa”, SIA 
„FORUM AUTO”, SIA „KIA Mitau”, SIA „Serviss Vidzemē 2” un AS „KIA Auto” 
vienošanos atbilstoši Konkurences likuma (turpmāk – KL) 11.panta pirmās daļas 7.punktā 
noteiktajam vienošanās aizliegumam.  
 
II. LIETAS DAL ĪBNIEKI 
1. Iesniedzējs  
„Auto Stils Serviss” ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003613394, tās juridiskā adrese – Ventspils 
iela 59, Rīga, LV-1002. SIA „Auto Stils Serviss” pamatdarbība ir automobiļu apkope un 
remonta pakalpojumu sniegšana.  
 
2. KIA pilnvarotais import ētājs Baltij ā  
AS „KIA Auto” reģistrēta Igaunijas komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.10312396, tās 
juridiskā adrese – Ülemistetee 1 / Peterburitee 2, Tallina, Igaunija. AS „KIA Auto“ ir 
uzņēmums, kas nodarbojas ar KIA markas automobiļu un rezerves daļu importēšanu un 
vairumtirdzniecību Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. 100% AS „KIA Auto” kapitāla daļu pieder 
OÜ „TKM Auto”, bet 100% OÜ „TKM Auto” kapitāla daļu pieder AS „Tallinna 
Kaubamaja”. Tātad, AS „KIA Auto” ir meitas sabiedrība savai mātes sabiedrībai AS 
„Tallinna Kaubamaja”. 
 
III. ADMINISTRAT ĪVAIS PROCESS IESTĀDĒ  
1. SIA „Auto Stils Serviss” iesniegums  
KP 30.08.2012. saņēma SIA „Auto Stils Serviss” iesniegumu par SIA „Gros Auto Grupa” 
garantijas remonta atteikumu automašīnai KIA Ceed (turpmāk – Iesniegums). Iesniegumā 
norādīts, ka 12.01.2012. ar SIA „Auto Stils Serviss” piederošu automašīnu KIA Ceed, kurai 
gan pēc nobraukuma, gan pēc lietošanas perioda bija spēkā esoša ražotāja pamata garantija, 
SIA „Auto Stils Serviss” vērsās pie KIA pilnvarotā pārstāvja SIA „Gros Auto Grupa” ar 
lūgumu pārbaudīt automašīnas ritošo daļu.  

Defekti tika konstatēti un servisa meistars mutiski paskaidroja, ka tie attiecas uz ražotāja 
pamata garantiju. Tomēr garantijas ietvaros šos defektus novērst nevar, jo regulārā tehniskā 
apkope automašīnai pie 120 000 km nobraukuma ir veikta SIA „Auto Stils Serviss”, nevis 
pie KIA pilnvarotā pārstāvja (SIA „Auto Stils Serviss” papildus skaidro, ka visas ražotāja 
paredzētās regulārās tehniskās apkopes līdz 120 000 km nobraukumam tika veiktas pie 
pilnvarotā pārstāvja SIA „Gros Auto Grupa”).  
 
SIA „Auto Stils Serviss” saņēma SIA „Gros Auto Grupa” 27.06.2012. vēstuli Nr.90 ar 
atteikumu SIA „Auto Stils Serviss” automašīnai KIA Ceed veikt garantijas remontu KIA 
ražotāja garantijas ietvaros, jo SIA „Gros Auto Grupa” nebija saņēmusi nepieciešamo 
dokumentāciju, kas apliecinātu, ka automašīnai ir veiktas regulārās tehniskās apkopes 
saskaņā ar KIA ražotāja prasībām.  



 
 
SIA „Auto Stils Serviss” 25.07.2012. e-pasta vēstules pielikumā nosūtīja regulārās apkopes 
pie 120 000 km nobraukuma veikto darbu un izmantoto rezerves daļu sarakstu. SIA „Gros 
Auto Grupa” papildus jau saņemtajai informācijai pieprasīja iesniegt arī KIA sertificēta 
mehāniķa sertifikātu meistaram, kurš veicis konkrēto tehnisko apkopi, ko SIA „Auto Stils 
Serviss” uzrādīt nevarēja. Ņemot vērā minēto, SIA „Gros Auto Grupa” atteica veikt 
bezmaksas garantijas remontu ražotāja pamata garantijas ietvaros.  
 
2. Lietas ierosināšana  
Pamatojoties uz SIA „Auto Stils Serviss” Iesniegumu un KL 8.panta pirmās daļas 1.punktu 
un 22.panta 1.punktu, KP 28.09.2012. pieņēma lēmumu (Prot.Nr.47, 5.§.) ierosināt izpētes 
lietu Nr.1913/12/03.02./11 „Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā 
aizlieguma pārkāpumu SIA „Gros Auto Grupa”, SIA „KIA Automobiles” (tagad SIA 
„FORUM AUTO”), SIA „KIA Mitau”, SIA „Serviss Vidzemē 2” un AS „KIA Auto” 
darbībās” (turpmāk – Lieta).  
 
IV. KIA MARKAS AUTOMOBI ĻU IZPLAT ĪŠANAS UN PĒCPĀRDOŠANAS TĪKLS 
LATVIJ Ā 
Nosaukums  Laika periods  
SIA „Atbalsts Serviss”  08.12.2002. – 16.11.2003.  
SIA „E & S Auto”,  
kopš 22.03.2006. – SIA 
„Viking Motors”  

08.12.2002. – 01.01.2008.  

SIA „Elveri”  08.01.2003. – 08.01.2005.  
SIA „Gros Auto Grupa”  01.10.2003. – 01.03.2013.  
SIA „Domenikss”  14.06.2006. – 17.04.2009.  
SIA „Serviss Vidzemē 2”  02.01.2009. – 01.04.2013.  
SIA „Arto”  06.01.2009. – 04.12.2009.  
SIA „KIA Automobiles”,  
kopš 02.07.2013. - SIA „Forum 
Auto”  

27.09.2007. - joprojām  

SIA „KIA Mitau”  01.12.2011. - joprojām  
SIA „SkillAuto”  09.04.2012. - joprojām  
 
V. EKONOMISKAIS UN TIESISKAIS NOV ĒRTĒJUMS 
          
1. Konkrētais tirgus 
 
Automobiļu garantijas remonts 
Ražotā









 
KP konstatē, ka KIA izplatīšanas tīkla dalībnieki garantijas noteikumus pārsvarā skaidro tā, 
ka, lai automobilim tiktu saglabāta Ražotāja garantija, tad tehniskās apkopes garantijas 
periodā automobiļu īpašniekiem jāveic pie KIA Pilnvarotajiem pārstāvjiem, tāpat visos 
remonta darbos un apkopēs garantijas periodā automobiļu īpašniekiem ir jāizmanto 
oriģinālās KIA rezerves daļas.  
 
Ņemot vērā minēto kopsakarā ar Apkopes un garantijas grāmatiņās ievietotās garantijas 
nosacījumu redakciju un interneta vietnēs pieejamo informāciju, KP secina, ka regulārās 
tehniskās apkopes garantijas periodā automobiļu īpašniekiem ir jāveic pie KIA 
Pilnvarotajiem pārstāvjiem, bet apkopēs un remonta darbos ir jāizmanto oriģinālās KIA 
rezerves daļas.  
 
3. Vertikālās vienošanas izvērt ējums Konkurences likuma 11.panta izpratnē  
 

KL 11.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā 
neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, 
ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par darbībām 
(bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek 
apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū.  

Atbilstoši Lēmuma 3.4.– 3.6. punktā konstatētajam KIA tīklā pastāv vienošanās par 
garantijas noteikumiem, (1) automobiļu īpašniekiem, lai saglabātu automobiļa garantiju, 
visas KIA ražotāja paredzētās automobiļa regulārās tehniskās apkopes garantijas periodā 
veikt tikai pie KIA Pilnvarotajiem pārstāvjiem, tādējādi kavējot konkurenci remonta un 
tehniskās apkopes pakalpojumu tirgū, kā arī (2) remontā un tehniskajās apkopēs garantijas 
periodā izmantot tikai KIA Ražotāja oriģinālās rezerves daļas, kavējot konkurenci rezerves 
daļu izplatīšanas tirgū. KP konstatē, ka minētā vienošanās ietilpst KL 11.panta pirmās daļas 
tvērumā.  
 
Arī ES regulējums un Eiropas Komisija līdzīgi skaidro, ka vienošanās, kas ievieš 
ierobežojumus, kuru rezultātā pilnvaroto remontētāju tīklā remonta un tehnisko apkopju 
darbi garantiju laikā tiek rezervēti pilnvarotajiem remontētājiem tīklā, kā arī pienākums 
izmantot oriģinālās rezerves daļas, nav atbrīvojami no vienošanās aizlieguma... saskaņā ar 
ES konkurences noteikumiem, transportlīdzekļa ražotāja garantija nedrīkst būt atkarīga no tā, 
ka remontdarbus un apkopi, uz kuriem garantija neattiecas, tiešais patērētājs veic vienīgi 
transportlīdzekļa ražotāja pilnvaroto remontētāju tīklā. Līdzīgā veidā garantijas nosacījumi 
nedrīkst prasīt, ka, nomainot rezerves daļas gadījumos, ko nesedz garantija, jāizmanto 
transportlīdzekļa ražotāja markas rezerves daļas. Iepriekš minētā rīcība var izslēgt 
neatkarīgos remontētājus vai izskaust rezerves daļu ražošanas un izplatīšanas alternatīvas, 
galu galā ietekmējot cenu, kas patērētājiem jāmaksā par remonta un tehniskās apkopes 
pakalpojumiem.  
 
Negatīvas sekas konkurencei izriet no ierobežojošo noteikumu būtības. KP ieskatā, 
automobiļa īpašniekiem vienmēr būs vēlme saglabāt garantiju , jo īpaši tādai precei kā 
automobilis, kura defektu novēršana var prasīt īpašniekam ievērojamus finanšu līdzekļus. 
Tādēļ, pastāvot ierobežojošiem noteikumiem, kā konstatēts Lēmumā, īpašnieks tos ievēros 
un rezultātā neizvēlēsies ārpus garantijas remontu un tehniskās apkopes veikt neatkarīgā 



servisā, kā arī nepieļaus neoriģinālo rezerves daļu izmantošanu remontā. Rezultātā tiek 
noslēgts tirgus neatkarīgajiem remontētājiem un alternatīvo rezerves daļu izplatītājiem.  
 
         
 
 
4.Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas pārk āpums 
 
Vienošanās par garantijas nosacījumiem  
Izvērtējot visus Lietā iegūtos pierādījumus un ņemot vērā:  

  (1) KIA tīkla Pilnvaroto pārstāvju sniegtos skaidrojumus par garantijas nosacījumiem un to 
darbībām tīkla ietvaros,  

  (2) Importētāja lomu KIA tīkla darbībā, gan nosakot garantijas noteikumus tirgū, gan 
sniedzot norādes, uzraugot un kontrolējot KIA t īkla dalībniekus,  

  (3) KIA tīkla dalībnieku iesaisti konkurenci ierobežojošo nosacījumu izplatīšanā un 
piemērošanā attiecībā uz tehnisko apkopju, remonta veikšanu un rezerves daļu izmantošanu, 
KP konstatē, ka kopš 01.01.2004. KIA tīkla dalībnieki (Importētājs un Pilnvarotie pārstāvji) 
ir vienojušies par garantijas noteikumiem (skatīt Lēmuma 3.4. un 3.5.punktu), kas uzliek 
pienākumu vai novirza automobiļu īpašniekus:  
 (1) visas KIA Ražotāja paredzētās automobiļa regulārās tehniskās apkopes un 
remontu garantijas periodā veikt pie KIA Pilnvarotajiem pārstāvjiem (remontētājiem), lai 
saglabātu automobiļa garantiju;  

 (2) regulārajās tehniskajās apkopēs garantijas periodā izmantot KIA Ražotāja 
oriģinālās rezerves daļas, lai saglabātu automobiļa garantiju.  
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī izvērtējot Lietā konstatēto KIA izplatīšanas tīkla vertikālo 
attiecību raksturu, konkrētās vienošanās īstenošanas un piemērošanas apstākļus un 
vienošanās dalībnieku lomu savstarpējo sadalījumu (iesaistes pakāpi) konkurences 
ierobežojumu ieviešanā tirgū, Lietā konstatējams KL 11.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā 
vienošanās aizlieguma pārkāpums AS „KIA Auto” darbībās.  
 
5.Rakstveida apņemšanās 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, KP uzskata, ka Lietā nepieciešams izdot administratīvo aktu par 
pārkāpuma konstatēšanu un piemērot naudas sodu par pārkāpuma izdarīšanu, lai attur ētu 
AS „KIA Auto” un citus tirgus dalībniekus no KL pārk āpumu izdarīšanas.  
 
6.Tiesiskais pienākums 
 
Ņemot vērā konstatēto pārkāpumu, AS „KIA Auto” uzliekams tiesiskais pienākums izbeigt 
aizliegtās vienošanos īstenošanu KIA t īklā Latvijā, pārtraucot konkurenci ierobežojošo 
garantijas noteikumu piemērošanu, kuri izpaužas kā pienākums vai kuri novirza KIA 
automobiļu īpašniekus visas KIA Ražotāja un Importētāja paredzētās automobiļa regulārās 
tehniskās apkopes un remontu Ražotāja un Importētāja garantijas periodā veikt pie KIA 
Pilnvarotajiem pārstāvjiem (remontētājiem), un regulārajās tehniskajās apkopēs Ražotāja un 
Importētāja garantijas periodā izmantot KIA Ražotāja oriģinālās rezerves daļas.  
 



AS „KIA Auto” uzliekams tiesiskais pienākums nodrošināt vienotu garantijas noteikumu 
piemērošanas praksi KIA tīklā Latvijā, kā arī informēt KIA automobiļu īpašniekus, ka 
garantija KIA automobilim saglabājas, ja automobiļa tehniskās apkopes un ārpus garantijas 
remonts tiek veikts pie neatkarīgajiem remontētājiem, un ka apkopēs un ārpus garantijas 
remontos iespējams izmantot ne vien KIA oriģinālās rezerves daļas, bet arī atbilstošas 
kvalitātes analogas rezerves daļas. Lai nodrošinātu vienotu garantijas noteikumu 
piemērošanas praksi KIA tīklā Latvijā un informētu par to KIA automobiļu īpašniekus, AS 
„KIA Auto”, taj ā skaitā, iepriekš minēto informāciju jāievieto AS „KIA Auto” interneta 
vietnē uzskatāmā veidā.  
 
7.Naudas soda aprēķins 
 
Lietā iegūtie pierādījumi apliecina, ka aizliegta vertikālā vienošanās KIA tīkla ietvaros par 
garantijas nosacījumiem, kas ierobežo konkurenci tirgos un rada būtiskus šķēršļus ienākšanai 
tajos, pastāv vismaz kopš 01.01.2004.  
 
Atbilstoši AS „KIA Auto” sniegtajai informācijai pēdējais finanšu gads pirms pārkāpuma 
konstatēšanas dienas, par kuru gada pārskata dati ir apstiprināti akcionāru sapulcē, ir 
2013.gads. Tādējādi AS „KIA Auto” naudas sods aprēķināms no AS „KIA Auto” 2013.gada 
neto apgrozījuma, kas veido 33 628 608,00 EUR.  
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, AS „KIA Auto” galīgais naudas sods nosakāms 0,4% jeb 134 
514,43 EUR apmērā.  
 
 
 
8.Lietas dalībnieku skaidrojumi par garantijas nosacījumiem  
 
KP 31.01.2013. veikto apmeklējumu pie KIA Pilnvaroto pārstāvju tīkla dalībniekiem laikā 
tika iegūti skaidrojumi par garantijas nosacījumiem un to piemērošanu, kā arī skaidrojumi 
par apkopes un garantijas grāmatiņā un interneta vietnēs pieejamo informāciju automobiļu 
īpašniekiem attiecībā uz noteikumiem, kas īpašniekiem jāievēro, lai saglabātu ražotāja 
sniegto automobiļa garantiju.  
 
SIA „FORUM AUTO” (SIA „KIA Automobiles”) skaidrojums  
(31.01.2013. SIA „KIA Automobiles” sastādītais sarunu protokols) 
SIA „KIA Automobiles” norāda: „Ja ir kāda cita servisa zīmogs apkopes grāmatiņā, tiek 
ievākta informācija par to, kādu tehniku un instrumentus lieto šis neautorizētais serviss. Ja 
nevar apliecināt kvalitatīvu darbu veikšanu, tad garantiju atsaka, bet SIA „KIA 
Automobiles” tādi gadījumi nav bijuši. Pabrīdina klientu par to, ka lai turpmāk tā nerīkojas 
– vēršas pie autorizētā servisa  

Attiecībā uz rezerves daļu izmantošanu remonta darbiem SIA „KIA Automobiles” norāda, 
ka, ja remonta laikā ir izmantotas neoriģinālās rezerves daļas, garantija uzreiz netiek atteikta 
– tiek izvērtēts, uz ko attiecas garantija, izvērtēti veiktie remonti, kvalitātes atbilstība un 
ietekme uz tālāk sekojošām iespējamām problēmām.  
 
 
 



 
SIA „KIA Mitau” skaidrojums  
(31.01.2013. SIA „KIA Mitau” sastādītais sarunu protokols) 
SIA „KIA Mitau” nor āda, ka Ražotāja garantijas nosacījumi ir atrodami KIA mājas lapā, 
tāpat garantijas nosacījumi ir iekļauti Apkopes un garantijas grāmatiņā, kas ir jāievēro 
katram automobiļa īpašniekam. Katram automobiļa īpašniekam tiek izsniegta Apkopes un 
garantijas grāmatiņa. Ja tiek konstatēta neatbilstība garantijas noteikumiem, tad ir iespējams 
atteikt garantijas remontu.  

SIA „KIA Mitau” nor āda, ka, „Ja klients var pierādīt, ka veicis garantijas servisu pie kāda 
cita [neatkarīgā servisa], bet veiktais darbs atbilst ražotāja garantijas nosacījumiem, tad 
apkope atzīstama. (..) Klientam ir jāspēj pierādīt, ka viss ir veikts atbilstoši „apkopes 
izpildes grafikam” un nomainītās detaļas ir ražotāja akceptētas – KIA oriģinālās detaļas.(..) 
Ja tiktu izmantotas neoriģinālās rezerves daļas, tad garantijas remonts varētu tikt atteikts, 
bet šāda gadījuma vēl nav bijis.”  
Attiecībā uz apkopes grāmatiņā (2007.–2009.gada redakcijā) ietvertajiem nosacījumiem SIA 
„KIA Mitau” nor āda, ka „Ieraksts, ka jāapstiprina ar parakstu oficiālajam dīlerim ir tādēļ, 
ka parasti to dara oficiālais dīleris. Bet to nav aizliegts arī citam, bet tad var rasties 
problēmas (ar pierādīšanu, piemēram). Tas ir bizness, jo pamatā ir vēlme, lai notiktu 
apkalpošana pie oficiālā dīlera.”  

Saistībā ar informāciju par garantijas nosacījumiem interneta vietnēs SIA „KIA Mitau” 
pārstāvis A.G. skaidro, ka „Šeit ir pretruna, jo nav minēts, ka var veikt arī jebkurš cits to 
pierādot. Tur nav teksts noformulēts līdz galam. (..) Bet saistībā ar detaļām – drīkst izmantot 
tikai KIA oriģinālās detaļas.” Savukārt SIA „KIA Mitau” p ārstāvis A.Š. interneta vietnē 
pieejamos garantijas nosacījumus skaidro, ka „Šie ir KIA izstrādātie noteikumi, kas neparedz 
iespēju veikt servisu pie kāda cita kā oficiālā dīlera. Atteikt garantiju pamatā izlemj 
importieris. Importieris pasaka gala vārdu, ja, piemēram, kāda apkope ir izieta citur. Visur 
pamatā ir tāda sistēma, ka grib, lai garantijas serviss tiek veikts pie oficiālajiem dīleriem. 
(..) Saistībā ar KIA oriģinālajām rezerves daļām, tas [interneta vietnē pieejamie garantijas 
nosacījumi] nozīmē, ka garantijas periodā visiem remonta darbiem ir jāizmanto oriģinālās 
rezerves daļas. Ir iespējams uzlikt arī lētākas detaļas, bet atbilstošas, tomēr bez KIA 
simbola, kas ir oriģinālās. Ja uzliktas citas, tad importieris var atteikt garantijas remontu. 
Importētājs apmēram reizi gadā veic auditu. Ja tiek atklāts, ka nav tikusi izmantota KIA 
oficiāla rezerves daļa, tad ir sankcijas par to–naudas sods u.tml. Dīleris, ja arī saprot, ka 
rezerves daļas oriģinālās un citas neatšķiras, bet tad, kad importieris veic auditu, tad var 
atteikt [garantijas remontu] (..).”  
 
SIA „Serviss Vidzemē 2” skaidrojums  
(SIA „Serviss Vidzemē 2” 31.01.2013. sastādītais sarunu un izmeklēšanas darbību protokols) 
SIA „Serviss Vidzemē 2” norāda27, ka klientam, kurš apkopes automobiļa garantijas laikā 
veicis neatkarīgā servisā, garantijas remontus neveic, tā ir noteicis Ražotājs. SIA „Serviss 
Vidzemē 2” pārstāvis A.P. norāda: „t īri mans personīgais viedoklis ir, ka šī sistēma, kad 
mašīnas garantijas laikā apkopes tiek veiktas pie oficiālā dīlera, ir pareiza. Vai tā notiek 
visā Latvijā es varu tikai tādu versiju pieņemt, bet ne apgalvot.” SIA „Serviss Vidzemē 2” 
norāda, ka, ja klients tehnisko apkopi vai ārpus garantijas remontu ir veicis pie neatkarīgā 
remontētāja, garantija atteikta netiek, ja automobilim uzliktas oriģinālās KIA detaļas. Ja 
automobilim uzliktas neoriģinālās KIA detaļas, garantija tiek atteikta, bet šāds gadījums tiek 
dokumentēts, detaļas fotografētas un visa informācijas nosūtīta Importētājam.  



Attiecībā uz apkopes grāmatiņā (2007.–2009.gada redakcijā) ietvertajiem nosacījumiem SIA 
„Serviss Vidzemē 2” norāda, ka „Gr āmatiņas sadaļā „K ārtējā apkope” – „Jūsu pienākumi” 
ierakstus drīkst veikt tikai autorizētie pārstāvji.”  
 
Attiecībā uz informāciju par garantijas nosacījumiem interneta vietnēs SIA „Serviss 
Vidzemē 2” norāda, ka „Sadaļā „ Īpašnieka atbildība” „1.K ārtējās apkopes” norādītais ir 
jāsaprot, ka apkopes drīkst veikt un apkopes žurnālā ierakstus izdarīt tikai autorizētie 
pārstāvji. Automašīnas regulārās apkopes un garantijas remonta darbiem garantijas 
periodā drīkst izmantot tikai KIA oriģinālās rezerves daļas visiem remonta darbiem.” SIA 
„Serviss Vidzemē 2” skaidro, ka iepriekš minētos garantijas nosacījumus ir noteicis oficiālais 
reģionālais izplatītājs Baltijas valstīs (AS „KIA Auto”).  
 
SIA „Gros Auto Grupa” skaidrojums  
(SIA „Gros Auto Grupa” 31.01.2013. sastādītais sarunu protokols) 
SIA „Gros Auto Grupa” norāda28, ka „ja klients ir veicis automašīnas obligāto tehnisko 
apkopi pie neatkarīgā servisa (kas nav pilnvarots), automašīnai garantija tiek atteikta, kas ir 
balstīts uz ražotāja garantijas nosacījumu ievērošanu. Ja, piemēram, auto virsbūves remontu 
ir veicis neatkarīgais serviss, tad attiecībā uz virsbūvi, atbilstoši garantijas nosacījumiem, 
garantija var tikt atteikta (konkrētajai virsbūves detaļai). Tas pats, ja negarantijas remonts 
veikts pie neatkarīgā servisa, garantija var tikt atteikta uz šo remontu un ar to saistītajām 
daļām, bet garantija netiek noņemta visam auto kopumā.”  

Attiecībā uz rezerves daļu izmantošanu SIA „Gros Auto Grupa” skaidro, ka: „garantijas 
laikā analogas sertificētas detaļas var likt, bet tas jāveic sertificētā servisā, tad garantija 
netiek ietekmēta” .  

Saistībā ar apkopes grāmatiņā (2007.–2009.gada redakcijā) ietvertajiem nosacījumiem SIA 
„Gros Auto Grupa” norāda, ka „ierakstus grāmatiņā drīkst veikt tikai KIA sertificēts 
meistars. Apkopes datus, veikto darbu lapas Nr. un parakstu grāmatiņā drīkst veikt tikai 
sertificēts meistars”, tāpat SIA „Gros Auto Grupa” skaidro, ka „Latvij ā tehniskās apkopes 
var veikt tikai pie KIA sertificētajiem servisiem. (..) Veicot darbus (tehniskās apkopes) ārpus 
KIA sertificētā servisa, garantija uz automašīnu var tikt zaudēta.”  

Attiecībā uz informāciju par garantijas nosacījumiem interneta vietnēs SIA „Gros Auto 
Grupa” norāda, ka „(..) visas regulārās apkopes drīkst veikt tikai pie sertificētajiem 
servisiem (KIA sertificētiem jeb pilnvarotiem pārstāvjiem)”, bet attiecībā uz rezerves daļu 
izmantošanu remonta darbos SIA „Gros Auto Grupa” skaidro, ka „garantijas periodā 
importētājs neļauj uzstādīt citas rezerves daļas, kā vien oriģinālās, jo citu detaļu uzstādīšana 
var ietekmēt garantijas attiecināšanu uz automašīnu, tas var būt par iemeslu garantijas 
atteikumam. Gros uzstāda tikai garantijas periodā oriģinālās daļas, pārējās netiek 
izmantotas”. Vienlaikus SIA „Gros Auto Grupa” norāda, ka senāk ir bijuši atsevišķi 
gadījumi, kad tika uzstādītas arī sertificētas analogās rezerves daļas.  
 
Pilnvaroto pārstāvju viedokļu nozīme Lietā 
 
SIA „Serviss Vidzemē 2” viedoklis 
AS „KIA Auto” skaidro, ka SIA „Serviss Vidzemē 2” pārstāvja sniegtā informācija nevar tikt 
uzskatīta par pamatotu pierādījumu garantijas noteikumu interpretācijai, jo tas nebija 
piedalījies AS „KIA Auto” organizētajās apmācībās par garantijas noteikumu piemērošanu, 
turklāt arī SIA „Serviss Vidzemē 2” valdes loceklis nav pilnībā kompetents spriest par 



jautājumiem saistībā ar garantijas noteikumu piemērošanu, jo ikdienā ar šiem jautājumiem 
nodarbojas citi uzņēmuma darbinieki. Papildus AS „KIA Auto” norāda, ka SIA „Serviss 
Vidzemē 2” uz lēmuma pieņemšanas brīdi vairs nav KIA oficiālais izplatītājs Latvijā, un 
līguma izbeigšana saistīta arī ar to, ka SIA „Serviss Vidzemē 2” neievēroja AS „KIA Auto” 
noteikumus automašīnu tirdzniecībai un remontam. 

Papildus AS „KIA Auto” uzskata, ka SIA „Serviss Vidzemē 2” viedoklī ir saskatāmas 
pretrunas, jo sākumā teikts, ka klientam, kurš apkopes automobiļa garantijas laikā veicis 
neautorizētā servisā, garantijas remontu neveic, jo tā noteicis Ražotājs. Savukārt, tālāk 
norādīts, ka, ja klients tehnisko apkopi vai ārpus garantijas remontu ir veicis pie 
neautorizēta remontētāja, garantija atteikta netiek, ja automobilim uzliktas oriģinālās KIA 
rezerves daļas. AS „KIA Auto” uzskata, ka iepriekš minētā liecība nevar tikt vērtēta objektīvi 
un kā iemeslu šādai pretrunai norāda uz to, ka nekorektas Pilnvaroto pārstāvju atbildes var 
izrietēt no nekorektiem jautājumiem, kas nav atspoguļoti KP sarunu protokolā 
 
SIA „KIA Mitau” viedoklis 
Attiecībā uz SIA „KIA Mitau” viedokli, AS „KIA Auto” skaidro, ka SIA „KIA Mitau” sniegtā 
informācija ir jāuzskata par kompānijas pārstāvja viedokli, un līdz ar to nevar tikt uzskatīta 
par pierādījumu.52  

KP nav pamata SIA „KIA Mitau” 31.01.2013. veikto apmeklējumu laikā sniegto viedokli un 
skaidrojumus neatzīt par pierādījumu Lietā. SIA „KIA Mitau” p ārstāvis (valdes loceklis) KP 
31.01.2013. veikto apmeklējumu laikā sastādītajā sarunu protokolā norādījis, ka SIA „KIA 
Mitau” kā KIA Pilnvarotais pārstāvis darbojas kopš 2012.gada janvāra. 
 
AS „KIA Auto” un SIA „FORUM AUTO” viedoklis 
AS „KIA Auto” un SIA „FORUM AUTO” ieskatā nav tikuši vērtēti AS „KIA Auto” un SIA 
„FORUM AUTO” paskaidrojumi, bet tikai citu KIA Pilnvaroto pārstāvju paskaidrojumi.53 
Papildus AS „KIA Auto” norāda, ka KP nav pieprasījusi ne AS „KIA Auto”, ne tās meitas 
sabiedrībai, kas Latvijā darbojas kā KIA Pilnvarotais pārstāvis, informāciju par garantijas 
noteikumu interpretāciju un piemērošanu, līdz ar to, AS „KIA Auto” uzskata, ka KP to nav 
vērtējusi. 

AS „KIA Auto” skaidrojusi arī SIA „KIA Automobiles” (SIA „FORUM AUTO”) viedokli, 
kas sniegts KP 31.01.2013. veiktā apmeklējuma laikā par garantijas nosacījumiem un to 
piemērošanu, kā arī skaidrojumu par Apkopes un garantijas grāmatiņā un interneta vietnēs 
pieejamo informāciju automobiļu īpašniekiem attiecībā uz noteikumiem, kas īpašniekiem 
jāievēro, lai saglabātu Ražotāja sniegto automobiļa garantiju. AS „KIA Auto” ieskatā, SIA 
„KIA Automobiles” norāda uz nepieciešamību pārbaudīt neautorizētā remontētāja sniegto 
darbību un izmantoto rezerves daļu kvalitāti; un tikai gadījumā, ja šī kvalitāte neatbilst KIA 
Ražotāja standartiem, ir pamats atteikt garantiju. Papildus AS „KIA Auto” skaidro, ka SIA 
„KIA Automobiles” norāda uz atteikumu gadījumu neesamību. 
 
KIA Sportage automašīnai veiktais garantijas remonts 
AS „KIA Auto” iesniegusi KP kā piemēru automašīnas KIA Sportage garantijas un tehniskās 
apkopes vēsturi, kurā, tās ieskatā, redzams, ka konkrētajai KIA markas automašīnai tehniskā 
apkope garantijas laikā tikusi veikta gan SIA „Domenikss” servisa centrā (kas ir Mercedes-
Benz markas autorizētais pakalpojumu sniedzējs), gan „KARPOVIČA Komerckompānija” 
servisa centrā (kas ir neautorizētais servisa pakalpojumu sniedzējs). AS „KIA Automobiles” 
par iepriekš minēto gadījumu informējusi AS „KIA Auto”, kas savukārt, izvērtējot iesniegtos 



dokumentus, apstiprināja garantijas remontu, lai gan iepriekšējie remonta darbi, kā arī 
tehniskā apkope tika veikta pie neautorizētajiem servisa pakalpojumu sniedzējiem. 
 
KP neapšauba, ka var būt bijuši gadījumi, kad AS „KIA Auto” apstiprinājusi garantiju pēc 
Pilnvarotā pārstāvja saskaņojuma lūguma, ja tehniskā apkope veikta neatkarīgā servisā. KP 
pieļauj, ka AS „KIA Auto” var būt arī ieinteresēta nākt pretī klientam, apstiprinot garantijas 
remontu, jo, piemēram, klients ir nozīmīgs. Šajā gadījumā AS „KIA Auto” klients ir liels 
uzņēmums VAS „Latvijas Dzelzceļš”. Tomēr AS „KIA Auto” iesniegtie dokumenti nav 
pilnībā pārbaudāmi, piemēram, nav identificējams, ka iesniegtās kopijas, uz kurām ir 
apstiprinājums par apkopes veikšanu, ir no konkr ētā automobiļa Apkopes un garantijas 
grāmatiņas.  
 
 
 
  Pilnā dokumenta „Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda 
uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā aizlieguma 
pārkāpumu AS „KIA Auto” darbībās” Versija  
KONKURENCES PADOMES mājaslapā: 
 
http://www.kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi/2014 
 


