
ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA
Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no preces

Sastādīšanas vieta un datums:
Rīgā, 20___.gada ___. _______________

Pārdevējs: SIA „amurs.lv” Reģ.Nr.:  40203051406
Juridiskā adrese:  Rīga, Kurzemes pr. 96-24, LV-1069, Latvija

Patērētāja vārds, uzvārds:____________________________________________________________________

Patērētāja personas kods:____________________________________________________________________

Patērētāja pasta adrese:_____________________________________________________________________

Patērētāja telefona numurs:___________________________________________________________________

Preces iegādes datums: 20___.gada ____. _____________ Preces iegādes cena:__________________

Preces nosaukums:__________________________________________________________________________

Preces svītru kods: _______________________________________________________________________________

Ar šo es, kā patērētājs, informēju, ka vēlos izmantot patērētāja atteikuma tiesības, saskaņā ar Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma 10. un 12.pantu.
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesības regulējošiem noteikumiem.

Atteikties no līguma var 14 dienu laikā, sākot no dienas, kad  Patērētājs vai viņa norādīta persona ir saņemusi
preci valdījumā.
Lai izmantotu atteikuma tiesības Patērētājam ir jāinformē SIA „amurs.lv”, tirdzniecības vieta Rīga, Jūrmalas
gatvē 89, LV-1029, info@amurs.lv vai Rīgā, Tīnūžu ielā 2, LV- 1021, plavnieki@amurs.lv par lēmumu atteikties
no šā Līguma.

Patērētājam  preces  SIA  „amurs.lv”  tirdzniecības  vietā  Rīga,  Jūrmalas  gatvē  89,  LV-1029,  bez
nepamatotas kavēšanas un jebkurā gadījumā ne vēlāk ka 14 dienu laikā no dienas, kad Patērētājs paziņojis
SIA „amurs.lv” savu lēmumu atteikties no līguma. Patērētājam būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās
tiešās izmaksas.

Lai saņemtu naudu, patērētājam ir jānodod SIA „amurs.lv” čeka originālu, ja pirkums tika apmaksāts kasē.

ATCERIETIES!!!  ATTEIKUMA  TIESĪBU  IZMANTOŠANAS  TERMIŅĀ  PATĒRĒTĀJAM  IR
TIESĪBAS PRECI LIETOT TIKTĀL, CIKTĀL TAS NEPIECIEŠAMS PRECES PĀRBAUDEI! T.i.
tikpat lielā merā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes veikalā.

SIA „amurs.lv” atmaksās patērētājam naudu ne vēlāk ka 14 kalendāra dienu laikā no dienas, kad mēs 
tikām informēti par patērētāja lēmumu atteikties no šā līguma. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, 
kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad patērētājs  būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir 
nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

SIA „amurs.lv” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotas preces vērtības zudumu, versīsies tiesā ar prasības
pieteikumu par SIA „amurs.lv” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.
 

Patērētāja paraksts un atšifrējums:______________________________________________________________
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