
Wash & Drive lietošanas noteikumi 

1. Pirms samaksas par Wash&Drive Express pakalpojumiem, iepazīstieties ar šiem 

noteikumiem un Wash&Drive Express automazgātavas lietošanas instrukciju. 

2. Samaksājot par Wash&Drive Express pakalpojumiem, Jūs apstipriniet, ka piekrītat šiem 

lietošanas noteikumiem un ievērosiet Wash&Drive Express automazgātavas lietošanas 

instrukciju, Putekļusūcēju zonas lietošanas instrukciju un Wash&Drive Express 

darbinieka norādījumus. 

3. Wash&Drive Express automazgātava paredzēta tādu automašīnu mazgāšanai, kuru pilna 

masa nepārsniedz 3,5 tonnas. Maksimālais pieļaujamais automašīnas augstums, lai 

izmantotu Wash&Drive Express automazgātavu, ir 2,1 un automašīnu klīrensam jābūt 

lielākam par 12 cm. 

4. Wash&Drive Express automazgātava nav paredzēta apledojuma, bituma traipu, 

organiskas izcelsmes netīrumu un māla dubļu nomazgāšanai. Tāpat Wash&Drive Express 

automazgātava nav paredzēta būvniecībā izmantotu transportlīdzekļu un īpaši netīru 

automašīnu mazgāšanai. 

5. Wash&Drive Express patur tiesības atteikt tāda transportlīdzekļa mazgāšanu, kurš 

pārsniedz pieļaujamo augstumu vai kuram ir vaļīgi piestiprinātas detaļas, vai uz kura 

virsbūves ir tādas vielas vai netīrumi, kuri norādīti šo noteikumu 4.punktā un kuri var 

bojāt Wash&Drive Express iekārtas. Tāpat Wash&Drive Express patur tiesības atteikt 

jebkāda cita transportlīdzekļa mazgāšanu, ja tas var radīt bojājumus Wash&Drive Express 

iekārtām. Šādā gadījumā Wash&Drive Express atlīdzina jau samaksāto naudas summu. 

6. Izvērtējot savas automašīnas stāvokli un vēlamo mazgāšanas rezultātu, Jūs izvēlaties 

nepieciešamo Wash&Drive Express programmu. Wash&Drive Express negarantē 

mazgāšanas rezultātu, ja neesat izvēlējies atbilstošu programmu, neesat ievērojis 

Wash&Drive Express lietošanas noteikumus, Wash&Drive Express automazgātavas 

lietošanas instrukciju vai neesat ievērojis Wash&Drive Express darbinieka norādījumus. 

7. Ja esat veicis samaksu par Wash&Drive Express pakalpojumiem, izvēlētie pakalpojumi ir 

jāizmanto uzreiz, tie nevar tikt samainīti un samaksātā nauda netiek atgriezta. 

8. Jums ir pienākums mazgāšanas procesā ievērot visus Wash&Drive Express darbinieka 

norādījumus, lai neradītu apdraudējumu personām, kas atrodas automašīnā, kā arī 

neradītu bojājumus Jūsu automašīnai un Wash&Drive Express iekārtām. 

9. Automašīnas vadītājam un pasažieriem izkāpt no automašīnas Wash&Drive Express 

automazgātavā mazgāšanas laikā ir stingri aizliegts. 

10. Visām automašīnas durvīm, logiem, lūkām, bagāžas nodalījumam un motora pārsegam 

Wash&Drive Express automazgātavā mazgāšanas laikā ir jābūt pilnībā aizvērtiem, un 



visām automašīnas detaļām ir jābūt stingri piestiprinātām pie virsbūves. Ja automašīnai 

ir antena, pirms iebraukšanas tā ir jānolaiž vai jānoņem. 

11. Ja automašīna ir aprīkota ar jumta bagāžnieku/velo turētāju vai citu iekārtu, tiks 

deaktivizēta funkcija JUMTA MAZGĀŠANA. Tas tiks veikts arī tad, ja šī mazgāšanas 

funkcija sākotnēji ir iekļauta apmaksātajā programmā. Šādā gadījumā samaksātā summa 

vai tās daļa netiek atgriezta. 

12. Wash&Drive Express darbinieks izvērtē, vai Jūsu automašīnai pirms uzbraukšanas uz 

automatizētās mazgāšanas līnijas ir nepieciešams veikt priekšmazgāšanu un to, kādā 

apjomā tā nepieciešama. 

13. Wash&Drive Express automazgātavā mazgāšanas laikā var būt samazināts 

apgaismojums, kā arī iespējami spilgtas un krāsainas gaismas uzplaiksnījumi. Mazgāšanas 

iekārtas var radīt troksni, kas ir dzirdams auto salonā.  

14. Mazgāšanas laikā automašīnas kustība uz automatizētās mazgāšanas līnijas var būt 

nevienmērīga, automašīna var apstāties un tad atkal turpināt kustību. Ievērojiet 

piesardzību, īpaši, ja mašīnā atrodas bērni. Neatsprādzējiet drošības jostas. 

15. Pēc automašīnas mazgāšanas, izbraukšanas luksoforā iedegoties zaļajai gaismai, Jums ir 

pienākums nekavējoties izbraukt no Wash&Drive Express automazgātavas. Pēc tam, 

ievērojot noteiktos ātruma ierobežojumus un zīmes, atstājiet Wash&Drive Express 

teritoriju vai dodieties uz Putekļusūcēju zonu. 

16. Wash&Drive Express neuzņemas atbildību par krāsas bojājumiem vai skrāpējumiem, ko 

izraisījusi korozija, ledus vai akmens, un arī par defektiem, kas  parādījušies uz virsmām, 

ja automašīna iepriekš bijusi pulēta vai nekvalitatīvi pārkrāsota. Tāpat Wash&Drive 

Express neuzņemas atbildību par tādu detaļu atdalīšanos no automašīnas virsbūves, 

kuras nav bijušas stingri piestiprinātas vai kurām ir slēpts defekts, ko, vizuāli apskatot 

automašīnu, nav iespējams konstatēt pirms iebraukšanas Wash&Drive Express 

automazgātavā. 

17. Wash&Drive Express neuzņemas atbildību par patvaļīgi piestiprinātām, neoriģinālajām 

detaļām un uzlīmēm uz automašīnas, kas nav rūpnīcas oriģinālais aprīkojums. 

18. Jūs esat atbildīgs par visiem zaudējumiem Wash&Drive Express, kas radušies Jūsu vainas 

dēļ, neatbilstoši lietojot Wash&Drive Express automazgātavu. 

19. Jūsu drošībai Wash&Drive Express teritorijā tiek veikta video novērošana. 

20. Wash&Drive Express automazgātavā Jums ir jāievēro šāda Wash&Drive Express 

automazgātavas lietošanas instrukcija: 

20.1. Izvēlieties atbilstošo mazgāšanas programmu un veiciet samaksu. 

20.2. Atveroties barjerai, piebrauciet pie Wash&Drive Express automazgātavas 

vārtiem un sagaidiet Wash&Drive Express darbinieka aicinājumu iebraukt. 



20.3. Uzrādiet pirkuma čeku Wash&Drive Express darbiniekam. 

20.4. Apstādiniet automašīnu vietā, kuru norāda Wash&Drive Express 

darbinieks. Uz automatizētās mazgāšanas līnijas drīkst uzbraukt tikai pēc 

Wash&Drive Express darbinieka aicinājuma un tas jādara, izpildot viņa 

norādījumus.   

20.5.  Automašīnas durvīm, logiem, lūkām, bagāžas nodalījumam un motora 

pārsegam mazgāšanas laikā ir jābūt pilnībā aizvērtiem. Loga tīrītājus ir 

jāizslēdz. Automašīnas sāna spoguļiem jābūt pieliektiem pie automašīnas 

virsbūves. Automašīna ir jāatstāj neitrālajā (N) ātrumā, un dzinējam jābūt 

iedarbinātam. Ja automašīnai ir automātiskā bremzēšanas funkcija (“auto 

hold”), tā ir jāatslēdz.  

20.6. Uzmanību! Nedrīkst grozīt stūri, ieslēgt rokas bremzi un spiest bremžu 

pedāli. Mazgāšanas laikā ir stingri aizliegts izkāpt no automašīnas! 

Neatsprādzējiet drošības jostu! 

20.7. Izbraukt no Wash&Drive Express automazgātavas atļauts tikai tad, kad 

izbraukšanas luksoforā ir iedegusies zaļā gaisma. 

 


