ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA
Pārdevējs:

SIA „Pigu Latvia”, Reģ.Nr. 43603025092

Adrese

Ģertrūdes 94a, Rīga, LV1009

Tālrunis

67244220

Preces pircējs (Patērētājs):
Vārds, uzvārds, personas kods
Pasūtījuma nr.
Atteikuma iemesls
Adrese un tālrunis
Banka, bankas kods un konta Nr.
uz kuru veicama naudas atmaksa
Parakstot šo veidlapu apliecinu, ka esmu iepazinies ar zemāk minēto atteikuma tiesību aprakstu un vēlos izmantot
atteikuma tiesības attiecībā uz šādu interneta veikalā www.220.lv iegādātu preci (apliecinu, ka minētā prece nav
lietota, izņemot tās izmēģināšanai):
Preces nosaukums
Preces cena
Preces iegādes datums

Atteikuma tiesību apraksts:
Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt
pasūtījumu), atdot preci, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Patērētājs rakstveida atteikumu adresē
personai, kuras nosaukums un adrese norādīta šajā veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo
patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu pārdevējam. Patērētāja pienākums ir
septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ja patērētājs izmanto
atteikuma tiesības, pārdevējam ir pienākums atmaksāt patērētājam no tā saņemtos maksājumus ne vēlāk kā 30 dienu laikā no
atteikuma veidlapas nosūtīšanas. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu līdz brīdim, kad patērētājs atdevis preci. Patērētājs ir
atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā lūdzam nodrošināt
iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu). Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
§ līgumu par pakalpojuma sniegšanu sāk pildīt ar patērētāja piekrišanu pirms šo noteikumu 9.punktā minētā atteikuma tiesību
izmantošanas termiņa beigām un pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību
izmantošanas neiespējamību;
§ preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finansu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nevar kontrolēt,
un pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas
neiespējamību;

§ preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai
tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
§ patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
§ tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;
§ līgums saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem;
§ līgums noslēgts, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;
§ līgums noslēgts ar telekomunikāciju operatoru, izmantojot sabiedriskos maksas tālruņus;
§ līgums noslēgts izsolē;
§ pārtikas preces, dzērienus vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces patērētāja mājās, darbavietā vai citā viņa
atrašanās vietā pastāvīgi piegādā tirdzniecības aģents;
§ pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai
izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

Veidlapas aizpildīšanas vieta un datums _________________________________________
Pircēja vārds uzvārds un paraksts _______________________________________________

