Atteikuma tiesību izmantošanas veidlapa
*Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.
nolocīt un nogriezt

ATTEIKUMA VEIDLAPA
_______________, __/__/ __/__/ __/__/__/__/
(vieta)

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Firma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zepter International Baltic”
reģ. Nr. 40003262201
jur. adrese: Kr. Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010, Latvija
Klients

tel.: +371 67505272
fax: +371 67505277
e-pasts: office@zepter.lv
Bezmaksas infolīnija
+371 80007222
(tālrunis Nr.)

__/__/__/__/__/__/__/__/__/ __/__/__/

______________________________________________

(mob. tālrunis Nr.)

__/__/__/__/__/__/__/__/__/ __/__/__/

Ziņas par darījumu

Preces saņemšana (valdījuma iegūšana pār līgumā norādīto preci)

______________________________________________
(Vārds/Uzvārds)
(adrese: ielas nosaukums, mājas Nr., dzīvokļa Nr. pasta indekss)

Līgums Nr. __/ __/__/__/__/__/__/__/__/
noslēgts __/__/ __/__/ __/__/__/__/
(diena)

(mēnesis)

__/__/ __/__/ __/__/__/__/

(diena)

(mēnesis)

(gads)

(gads)

Ar šo izsaku savu vēlēšanos izmantot savas tiesības un attiekties no šajā atteikuma veidlapā norādītā līguma.
Lūdzu atmaksāt par līgumā norādīto preci samaksāto naudas summu, t.sk., samaksātos piegādes izdevumus.
Svarīgi:
Atbilstošo LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, klienta par līgumā norādīto preci samaksātā naudas summa, tajā skaitā piegādes izdevumi, tiek atmaksāti,
izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja sākotnējam darījumam.
Ja līgumā norādītos maksājums esat veikuši bezskaidrā naudā vai arī izsakāt vēlēšanos saņemt šos naudas līdzekļus ar pārskaitījumu, norādiet sava
bankas konta numuru:
Banka: A/S ______________________ konta Nr: __/__/__/__/__/__/__/__/__/ __/__/__/ __/__/__/__/__/__/__/__/__/
Paraksts _________________ /_____________________ /
(paraksts atšifrējums)
nolocīt un nogriezt

*Šajā tekstā izmantojamie termini/jēdzieni ir vienlīdzīgi ar līgumā izmantojamiem terminiem/jēdzieniem
Vispārēja informācija par atteikuma tiesībām
no līguma un apliecinājumu tam, ka prece ir atbilstoši šā teksta
d) punktam ir nodota vai nosūtīta firmai, atmaksā klientam
viņa par līgumā norādīto preci samaksāto naudas summu, tajā
skaitā klienta samaksātos piegādes izdevumus.

a) Klients šajā līgumā norādītajā/noteiktā termiņā var izmantot
atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu,
atkāpties no līguma.
b) Klients pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu
atkāpties no līguma nepārprotami informē firmu, personīgi vai
izmantojot pasta pakalpojumus, iesniedzot tai atteikuma
veidlapu/paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

c)

*Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš ir ievērots, ja klients atteikuma
veidlapu/paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta firmai pirms atteikuma
tiesību termiņa beigām.

Atteikuma veidlapas/paziņojuma par atteikuma tiesību
izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo
klientu no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma.
d) Klients nosūta preci atpakaļ firmai vai nodod to firmai bez
nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu
laikā pēc tam, kad nosūtījis firmai atteikuma veidlapu/
paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
e)

*Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība
neattiecas uz gadījumiem, kad firma pati piedāvā paņemt preci atpakaļ.

Firma bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14
(četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā teksta b)
punktu saņēma informāciju par klienta lēmumu atkāpties

f)

*Klienta samaksātā naudas summa, tajā skaitā piegādes izdevumi, tiek atmaksāti
klientam, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja sākotnējam
darījumam.
*ja klients neizpilda šā teksta d) punkta noteikumus firma izmanto savas šā teksta f)
punktā noteiktās tiesības.

Firma saskaņā ar līgumu klienta samaksātās naudas summas
atmaksu aiztur līdz brīdim, kad firma saņem preci vai klients
iesniedzis firmai apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta
atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
g) Ja klients ir izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav
firmas piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, firmai
nav pienākuma atmaksāt klientam piegādes papildu
izdevumus.
h) Klients sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, kas tiek
aprēķinātas atbilstoši attiecīgā, klienta izvēlētā, sūtījumu
piegādes komersanta cenrādim (piemēram, Latvijas Pasts).
i) Klients ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece
izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un
darbības noskaidrošanai.

Atteikuma tiesību īpašie noteikumi

Atgādinājumi

Atteikuma tiesības neattiecas uz līgumiem, kā summa nepārsniedz
35,00 (trīsdesmit piecus) eiro.

Firma pievērš Jūsu uzmanību un atgādina, ka:
- Firmas pārdotajām precēm, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā
esošajiem tiesību aktiem, tiek dota garantija.

Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
- prece tiek izgatavota pēc klienta norādījumiem vai prece ir
nepārprotami personalizēta.
*par preces izgatavošanu tieši konkrētam klientam starp firmu un klientu tiek
slēgta/parakstīta atsevišķa vienošanās.

- prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
- klients ir atvēris iepakojumu precei, ko veselības un higiēnas
apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
- prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar
citām lietām;
- klients ir pieprasījis firmai ierasties un veikt steidzamus
remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus.
*Ja firma vai tās pilnvarotais pārstāvis, ierodoties pie klienta, sniedz papildu pakalpojumu
vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai
tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas norādītajiem papildu
pakalpojumiem vai precēm.

*Garantija neietekmē pircēja tiesības, kas noteiktās Latvijas Republikas spēkā esošajos
tiesību aktos. (attiecīgās preces garantijas noteikumi norādīti garantijas apliecībā/lapā, kas
vienlaikus ar preces iegādi tiek izsniegta klientam. Atsevišķa garantijas apliecība/lapa
netiek izsniegta klientam, ja tiek iegādāta kosmētiska vai/un pārtikas produkti).

- Līguma vai/un tā pielikuma/u noteikumi neietekmē klienta
tiesības, kas noteiktas Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību
aktos, ja klientam pārdotā prece neatbilst līguma noteikumiem.
- Klienta kā patērētāja tiesības ir aizsargātas ar Latvijas Republikas
Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem ar šo likumu
saistītiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Klientam, atbilstoši
Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir tiesības
vērsties pie firmas ar attiecīgo patērētāja prasījumu. Latvijas
Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centra funkcijās
ietilpst palīdzības sniegšana patērētājiem strīdu risināšanā ar
ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem,
patērētāju likumīgo prasību izpildes pieprasīšana.
*Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem
neatbilstošu preci vai pakalpojumu reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

- Izmantojot atteikuma tiesības, klientam netiek piemērotas līgumā
noteiktās soda sankcijas par tā (līguma) izbeigšanu.
Faktiskais atteikuma tiesību izmantošanas termiņš

Preces atpakaļnodošana

a) Atteikuma tiesību termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienas,
skaitot no līguma noslēgšanas dienas.

Pasta sūtījums:
firmas noliktava, adrese – Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058.
Personīgi:
firmas noliktava, adrese – Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058.
Darba laiks:
pirmdiena:
11:00 – 20:00
otrdiena, trešdiena, ceturtdiena:
9:00 – 18:00
piektdiena:
9:00 – 17:00

b) Atteikuma tiesību termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienas,
skaitot no dienas, kad klients iegūst līgumā norādīto
preci valdījumā.

Izvērsta informācija par firmu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Zepter International Baltic”
reģ. Nr. 40003262201
jur. adrese: Kr.Valdemāra iela 33, Rīga,
LV-1010, Latvija

tel.: +371 67505272
fax: +371 67505277
e-pasts: office@zepter.lv
Bezmaksas infolīnija
+371 80007222

Darba laiks:

pirmdiena - ceturtdiena: 09:00 – 17:00
piektdiena: 09:00 – 16:00

