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ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA 
(pieteikums par atteikumu) 

 

 

 

Preces agriešanas adrese: 
SIA „Rīgas Būvserviss” Bērzaunes iela 12, Rīga, LV-1039 

 

 

Patērētāja dati 
 

Patērētāja vārds, uzvārds: _____________________________________________________ 

Patērētāja adrese: ___________________________________________________________ 

Patērētāja tālrunis: __________________________________________________________ 

 

Ar šo es paziņoju (vajadzīgo atzImēt): 

1. vēlos atteikties no preces, par kuru esmu noslēdzis līgumu  

2. vēlos samainīt preci pret citu preci  

 

 

Preces apraksts, par kuru patērētājs izmanto atteikuma tiesības 
 

Preces, kura tiek atgriezta nosaukums: ___________________________________________ 

Preces daudzums: ___________________________________________________________ 

Preces cena: _______________________________________________________________ 

Pavadzīmes / čeka / rēķina numurs: ____________________________________________ 

Preces saņemšanas datums: ___________________________________________________ 

 

 

 

Patērētāja paraksts: _____________________ / _______________________________ /  
        paraksta atšifrējums 

 

Datums: ___________________ 

 

  

 

 



Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu 

 

1. Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību 

izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas. Ja 

termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas 

līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).  

2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu 

nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs - SIA „Rīgas Būvserviss” ir jāinformē par lēmumu 

atteikties no noslēgtā līguma.  

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

tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. 

4. Atteikuma tiesību izmantošanas sekas Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums 

atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus 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. 

5. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt 

sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā 

gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.  

6. Ja jūs esat pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā, jums ir 

jāapmaksā pakalpojuma sniedzējam samērīga summa, kura attiecībā pret pilnu līguma 

izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad jūs mums paziņojāt par 

atteikšanos no šā līguma. 

7. SIA „Rīgas Būvserviss” var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņēmtas preces 

atpakaļ. Līdz ar to iesakām preci nosūtīt atpakaļ SIA „ Rīgas Būvserviss” reizē ar 

paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā veidā Jūs ietaupīsiet savu laiku un 

ātrāk saņemsiet atpakaļ naudu, kas samaksāta par preces iegādi. 

8. Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „Rīgas Būvserviss” bez nepamatotas 

kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums 

paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces 

nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. 

9. SIA „Rīgas Būvserviss” lūdz patērētājus ievērot nosacījumus, ka prece, kuru vēlaties 

atgriezt nedrīkst būt lietota. Preci var  izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai 

iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, preces raksturu un tās darbību tik daudz, cik to varētu 

izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. 

10. Preces atgriešanas izmaksas jūs sedzat no saviem līdzekļiem. 

 

 

 

 

 


