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ATTEIKUMA VEIDLAPA

Atteikuma veidlapa ir paredzēta patērētājam, kurš atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības
likumam (turpmāk – PTAL) ir tiesīgs 14(četrpadsmit) dienu termiņā izmantot atteikuma tiesības un
atkāpties no distances līguma (turpmāk – Atteikuma tiesības). Atteikuma tiesības izmantošanas
14(četrpadsmit) dienu termiņš sākas ar dienu, kad patērētājs vai patērētāja norādītā persona
(izņemot pārvadātāju), ir saņēmusi preci.

Atteikuma veidlapu patērētājs nodod pārdevējam vai nosūta to pa pastu: orders@evrotrans.lv.
Gadījumā, ja patērētājs Atteikuma veidlapu nosūta pārdevējam pa e-pastu, tad:

- Atteikuma veidlapai ir jābūt parakstītai ar patērētāja e-parakstu, vai
- atteikuma veidlapas oriģināls ir jānosūta pārdevējam pa pastu: RĪGAS IELA 16D,

RĒZEKNE, LV4601 vai jāiesniedz pārdevēja veikalā: RĪGAS IELA 16D, RĒZEKNE,
LV4601

Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai nodod to pārdevējam veikalā - bez nepamatotas
kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam atteikuma veidlapu
vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ
pirms 14(četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās
izmaksas. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā,
nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad
saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no distances līguma, atmaksā patērētājam
viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus.

Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad
pārdevējs ir saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir
nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, patērētājs nevar izmantot atteikuma
tiesības, ja:

- prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
- un citos gadījumos, kas atrunāti 20.05.2014. MK noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par

distances līgumu”, vai citā patērētāju tiesību regulējošā normatīvajā aktā.

Personas dati. Patērētāja personas dati tiks izmantoti mērķim veikt patērētāja atteikuma tiesību
realizēšanu un pārdevēja leģitīmo interešu realizācijai, links:
https://evrotrans.comadev.lv/privacy-policy/
Pārzinis: SIA “EVRO TRANS”, reģistrācijas Nr. 42403008086, Rīgas iela
16D, Rēzekne, LV-4601, Latvija
Datu aizsardzības speciālists (e-pasts): info@evrotrans.lv

Papildu informācija:
- interneta veikala noteikumi: https://evrotrans.lv/terms-conditions/
- www.ptac.gov.lv

Ar šo es paziņoju, ka vēlos izmantot savas atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpjos no
noslēgtā distances līguma ar pārdevēju SIA “EVRO TRANS”, reģistrācijas Nr.
42403008086. Ar atteikuma veidlapas saturu esmu iepazinies, tas man ir saprotams.
Informācija par preces(-ču) pasūtījumu un preci (precēm) (aizpildāms obligāti).

Pasūtījuma Nr.
:

Prece
(nosaukums un
modelis):

Preces sērijas
Nr.

Informācija par patērētāju (aizpildāms obligāti).
Vārds Uzvārds Personas

kods
Adrese Tālruņa

numurs
e-pasts

mailto:orders@evrotrans.lv
mailto:info@evrotrans.lv
http://www.ptac.gov.lv/
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Naudas atmaksu par preci (precēm) vēlos saņemt uz šādu, savu bankas konta numurs (aizpildāms
obligāti).

Bankas nosaukums Konta numurs

Papildus informācija pārdevējam (nav aizpildāms obligāti).

Atteikuma veidlapas parakstīšana (aizpildāms obligāti).
Vieta (pilsēta): Vārds Uzvārds Datums

(dd.mm.gggg.)
Paraksts


