
 

ATTEIKUMA VEIDLAPA 

Lūdzam aizpildīt, parakstīt un nosūtīt šo veidlapu uz info@certex.lv vai iesniegt to 
SIA Certex Latvija ofisā tikai tad, ja vēlaties atteikties no Līguma un atgriezt Preci. 

 

Pārdevēja nosaukums:  SIA „Certex Latvija”  
Reģistrācijas numurs:  40003791169 
Juridiskā adrese:    Rītausmas iela 11b, Rīga, LV-1058 
Tālruņa numurs:  67 611 882 
E-pasta adrese:  info@certex.lv  

 

Pircēja vārds, uzvārds:     
Pircēja adrese:    
Tālruņa numurs:    
E-pasta adrese:    

 

Pasūtījuma numurs:     
Pasūtījuma datums:     
Preces nosaukums:      
Preces kods:      
Atgriežamā summa:                
Bankas konts naudas atgriešanai:     

 

 

ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANA 

 
1. Pircējam ir tiesības atteikties no līguma un atgriezt preci Pārdevējam, neminot iemeslu, ja no 

preces saņemšanas dienas nav pagājis vairāk nekā 14 dienas un prece ir standarta, pilnā 
komplektācijā, nav bojāta un netika izmantota. 

2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē Pārdevējs SIA 
Certex Latvija par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma, nosūtot paziņojumu uz e-pastu 
info@certex.lv vai iesniedzot to SIA Certex Latvija, Rītausmas iela 11b, Rīga, LV-1058. Pircējs var 
izmantot šo atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu 
ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma 
tiesību termiņa beigām. 

3. Pircējam jānodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu 
laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas, Termiņš būs ievērots, ja prece nodotas vai nosūtītas 
atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Pircējs nogādā Pārdēvējam preces pēc adreses SIA 
“Certex Latvija”, Rītausmas iela 11b, Rīga, LV-1058. 

4. Pircējs sedz ar preču atgriešanu saistītās tiešās izmaksas. 

5. Pircējs ir atbildīgs 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. 

6. Ja prece atbilst atgriešanas prasībām, tad Pārdevējs, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc saņemta 
apstiprinājuma par preces atbilstību atgriešanas prasībām, atmaksā Pircējam viņa samaksāto 
naudas summu (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, 
kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids) uz atteikuma veidlapā 
norādīto bankas konta numuru. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas 
atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis apliecinājumu par to, ka 
prece ir nosūtīta atpakaļ. 

 

 

Rīgā, 202_. gada ___. _____________            Pircēja paraksts:______________ 
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