SIA „Klērs Serviss”
Fakt.adrese: Rīga, Artilērijas iela 67, LV-1009
Jur.adrese: Rīga, Ūnijas iela 70-6, LV-1084
klers3@inbox.lv
www.frizieris.lv

Atteikuma tiesību veidlapa - pieteikums par atteikumu
(aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet mums pa pastu: SIA “Klers Serviss”, Artilērijas iela 67,
LV-1009, Rīga vai uz e-pastu: klers3@inbox.lv, tikai tad, ja vēlaties atteikties no distances
veidā noslēgtā Preces pirkuma līguma)
Patērētājs
Vārds

Uzvārds

Adrese

Tālrunis

LV-

Bankas konts

Paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādas preces iegādi:
Prece

Preces cena

Pasūtījuma Nr.

Saņemšanas datums

Atteikuma
iemesls

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesības regulējošiem noteikumiem.

__________________ (patērētāja paraksts)

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam
nosūtīt uz SIA „Klērs Serviss” adresi Artilērijas ielā 67, Rīgā, LV-1009.
Saņemto preci 14 dienu laikā lūdzam nosūtīt vai nogādāt SIA „Klērs Serviss” adresi Artilērijas ielā
67, Rīgā, LV-1009
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Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu
Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas
dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas
līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jainformē SIA “Klērs Serviss” par lēmumu atteikties no
Preces pirkuma līguma, jāaizpilda šī veidlapa un jāiesniedz SIA “Klērs Serviss” vienā no turpmāk
norādītajiem veidiem: a) pa pastu - SIA “Klērs Serviss”, Artilērijas ielā 67, Rīgā, LV-1009, –
iepriekš nosūtot veidlapu uz e-pastu klers3@inbox.lv , b) aizpildītu veidlapu kopā ar preci Jūs
varat atgriezt mūsu veikalā: Artilērijas ielā 67, Rīgā, LV-1009.
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību
izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Atteikuma tiesību izmantošanas sekas
Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus,
tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies
piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas
kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par
jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta uz bankas kontu, kas ir norādīts
atteikuma tiesību veidlapā. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks
iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši
preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ,
atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA
“Klērs Serviss”, Artilērijas ielā 67, Rīgā, LV-1009 bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā
ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma.
Sūtot preci pa pastu, oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā
transportēšanas iepakojumā. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu
termiņa beigām. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Jūs esat
atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo
preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl
to būtu iespējams izdarīt veikalā.
Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
 Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar








kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta
Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (tādām precēm, kā
kosmētika ādas un matu kopšanai, ja tās iepakojums nav hermētiski noslēgts vai aizvakots, mati pieaudzēšanai, parūkas,
el.zobu birste, epilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, matu taisnotāji, manikīra
un pedīkīra piederumi, apakšveļa, zeķes un zeķubikses, smaržas, kosmētikas līdzekļus, ausīs ieliekamās audio austiņas, krūts
piena sūknīšus, biotualetes, sadzīves ķīmijas produktus un citas tamlīdzīga rakstura preces,);
Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
Ja, prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā.

