SIA PATA TIMBER
Reģ. Nr. 40103586919
Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012
+371 25611122
retail@patatimber.lv

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA
Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no Distances līguma.
Aizpildītu un parakstītu atteikuma tiesību veidlapu, lūdzam nosūtīt uz e-pastu
klientuserviss@patatimber.lv, pa pastu SIA “PATA TIMBER”, Vienības gatve 87D, Rīga,
LV-1004 vai iesniegt jebkurā PATA TIMBERI veikalā.
Pircēja vārds, uzvārds
Tālruņa numurs
E-pasts
Bankas konta numurs
Paziņoju, ka vēlos atteikties no Distances līguma, kuru esmu noslēdzis par šādas
Preces iegādi:
Pasūtījuma datums un numurs
Preces saņemšanas datums

Nr.

Preces
daudzums

Preces nosaukums
Nosaukums
Nosaukums
Nosaukums
Nosaukums
Kopsumma:
Atteikuma iemesls
Prece neatbilst aprakstam (kvalitāte, krāsa, izmērs u.c.)
Prece ir bojāta
Prece neatbilst gaidītajam / nepatīk
Izsniegta nepareiza prece
Cits

Preces
cena (EUR)

SIA PATA TIMBER
Reģ. Nr. 40103586919
Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012
+371 25611122
retail@patatimber.lv

ATTEIKUMA TIESĪBAS
1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no līguma par Preces iegādi,
neminot atteikšanās iemeslu.
2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 (četrpadsmit) dienām, skaitot no
Preces saņemšanas dienas.
3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē
Pārdevējs par lēmumu atteikties no šī līguma. Pircējs var izmantot pievienoto atteikuma
veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pircējs paziņojumu par atteikuma
tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
ATTEIKUMA RADĪTĀS SEKAS
1. Ja Pircējs atteiksies no šī līguma, Pārdevējs atmaksās Pircējam samaksāto naudas summu
bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā
no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no šī līguma.
2. Atmaksāšana tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs
izmantoja, slēdzot līgumu par Preces iegādi.
3. Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kamēr Prece nav saņemta atpakaļ vai kamēr
Pircējs nav iesniedzis apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ (atkarībā no tā, kura
darbība tiek izpildīta agrāk).
4. Pircējam Prece ir jānosūta atpakaļ vai jānodod Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās
un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs paziņoja
par savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs Preci nosūtīs
atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
5. Pircējam būs jāsedz ar Preces atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.
6. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota
nevis Preces rakstura, īpašību vai darbības noskaidrošanai, bet citos nolūkos. Prece
pārbaudes nolūkos ir lietojama tikpat lielā mērā, cik to būtu iespējams izdarīt pirms Preces
iegādes tirdzniecības vietā.

______________________________
Datums

______________________________
Paraksts

