
ATTEIKUMA VEIDLAPA

Pārdevējs: SIA "Elitera", reģ.Nr. 41503065207, juridiskā adrese: Saules iela 70, Daugavpils, LV-5401, faktiskā
adrese:  Saules  iela  70,  Daugavpils,  LV-5401,  e-pasts:  info  @audumi.lv,  info  @elitera.lv,   interneta  veikals
www.audumi.lv.

Patērētāja vārds, uzvārds:

Patērētāja personas kods:

Banka:

Konta numurs

Patērētāja pasta adrese:

Patērētāja telefona numurs:

Preces  nosaukums,  modelis,  sērijas
Nr.:

Preces iegādes datums:

Rēķina/čeka numurs:

Preces iegādes cena:

Ar šo paziņoju, ka vēlos izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantā noteiktās atteikuma tiesības.

Atteikuma tiesību izmantošanas iemesls:  

Atteikuma  tiesības  ir  patērētāja  tiesības  noteiktā  termiņā  vienpusēji  atkāpties  no  līguma  (atteikt  pasūtījumu),
nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci
vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā izmantojot
Patērētāja  kreditēšanas  līgumu.  Atteikuma  tiesības  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  ir  izmantojamas  arī
attiecībā uz patērētāja kreditēšanas līgumu. 

Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot
izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:
1. ja prece tika izgatavota pēc Pircējs norādījumiem un mērītas preces (piemērām, audumi, kuri nogriezti pēc 
Pircēja norādītās metrāžas, tekstila izstrādājumi, kas tika izgatavoti pēc Pircēja individuālajiem izmēriem), vai 
prece ir nepārprotami personalizēta, tai skaitā visas preces ar individuālo izšuvumu;
2. Pircējs ir lietojis preci un veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot to atpakaļ (piemēram, lietota gultas 
veļa, gultas piederumi un dvieļi u.c.);
3. Citos 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" noteiktajos 
gadījumos.

Preces atgriešana un naudas atmaksa

Patērētāja pienākums ir  7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam vai
pakalpojuma  sniedzējam (ja  prece  vai  lieta  ir  saņemta).  Pārdevēja  vai  pakalpojuma  sniedzēja  pienākums  ir
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nekavējoties,  ne  vēlāk  kā  30  dienu  laikā  no  Patērētāja  rakstveida  atteikuma  saņemšanas  dienas,  atmaksāt
Patērētājam to naudas summu, kura par preci, lietu vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.
Pārdevējs vai  pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs neatmaksāt  Patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci,
kamēr Patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.

Patērētājam  jānogādā  prece  pārdevēja  tirdzniecības  vietā  Saules  ielā  70,  Daugavpilī,  LV-5401.  Ja  Patērētājs
izmanto  atteikuma  tiesības  un  tas  nav  saistīts  ar  attiecīgas  preces  vai  pakalpojuma  neatbilstību  līguma
noteikumiem, tad Patērētājam ir pienākums segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ pārdevējam.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, tajā
skaitā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu.

Patērētājam ir  tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt  preci  tiktāl,  ciktāl  tas nepieciešams,  lai
pārliecinātos vai tā atbilst līguma noteikumiem. Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs ir atbildīgs par preces
lietošanu,  kas  pārsniedz  preces  pārbaudes  nolūkam nepieciešamo,  par  tādu  preces  lietošanu atteikuma  tiesību
izmantošanas termiņā,  kas nav savienojama ar labas ticības principu,  kā arī  par preces vērtības,  kvalitātes un
drošuma samazināšanos.

Veidlapa  iesniedzama  pārdevējam  vai  nosūtāma  uz  pārdevēja  tirdzniecības  vietas  adresi  Saules  ielā  70,
Daugavpilī, LV-5401.

Sastādīšanas vieta un datums: 

Patērētāja paraksts:


