ATTEIKUMA VEIDLAPA
Šī veidlapa ir paredzēta, lai izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētās patērētāja atteikuma tiesības, vienpusēji atkāptos no
distances līguma, kas noslēgts ar pārdevēju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Euronics Latvia“, vienotais reģistrācijas numurs 40003829397, juridiskā
adrese: Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084. Veidlapa iesniedzama pārdevējam vai nosūtāma uz norādīto pārdevēja adresi.
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 vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru
norādījis patērētājs ir saņēmis pēdējo preci. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām,
izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ pārdevējam.

ATTEIKUMA TIESĪBAS NAV IZMANTOJAMAS,JA:
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pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un
apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
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 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;
prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30
dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;
patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja
pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves
daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;
līgums noslēgts atklātā izsolē;
līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu
vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;
līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš
skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

PRECES ATDOŠANA

Patērētāja pienākums ir 14 dienu laikā pēc šīs veidlapas vai cita rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam (ja prece ir saņemta).
Atdodamā prece jānogādā pārdevēja tirdzniecības vietā, kas atrodas Ieriķu ielā 3, Rīgā, tirdzniecības centrā
„DOMINA”. Ja patērētājam nav iespēju nogādāt preci pārdevējam, ir iespējams pasūtīt transportu preces piegādei no patērētāja norādītās adreses,
kas ir maksas pakalpojums. Transporta cena tiek aprēķināta atkarībā no transportēšanas attāluma un preces svara.
Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības,
ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai
skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl,
ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei. Ieteicams saudzīgi apieties ar preci, kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu.

NAUDAS ATMAKSA

Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no šīs veidlapas vai cita patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt
patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs 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.

Ar šo paziņoju, ka izmantojot atteikuma tiesības, vienpusēji atkāpjos no ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Euronics
Latvia“ noslēgtā distances līguma:

pasūtījuma numurs

pasūtījuma kopējā summa (vārdiem)

preces(-ču) nosaukums

Naudas atmaksu vēlos saņemt šādā bankas kontā:

bankas nosaukums (firma)

konta numurs

Papildus informācija (aizpilda nepieciešamības gadījumā):

Patērētājs:

vārds, uzvārds

personas kods

adrese

tālrunis

Veidlapas parakstīšanas vieta, datums un patērētāja paraksts:

vieta

datums

paraksts

