
ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA 

 
 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 noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā 

termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).  

 Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu jāinformē par 

lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot zemāk esošo formu.  

 Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma 

tiesību izmantošanu aizpildīsiet pirms  atteikuma tiesību termiņa beigām. 

 Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus preces izdevumus bez 

nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām 

informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu 

pašu maksāšanas līdzekli, kādu izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri 

paudis piekrišanu to darīt citādi.  

 Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ.  

 Jums  jānosūta atpakaļ vai jānodod nelietotas preces Preču pārdevējam SIA Nola-L 

veikalā SPECS Cēsīs, J. Poruka ielā 1, LV-4101,  kur tiks izvērtēti sekojoši nosacījumi: 

* prece nav lietota 

* prece ir oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģinālajiem dokumentiem (ja tādi bija precei 

pievienoti). Ja Preču pārdevējs konstatē, ka Pircējs lietojis preci un tā vairs nav 100% 

pārdošanas stāvoklī un izskatā, tad nauda netiks atgriezta. 

  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.  

 Prece atpakaļ nosūtīšanai jāiepako rūpīgi, ievērojot drošas sūtīšanas prasības, lai 

sūtīšanas procesā precei nerastos bojājumi. 
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