
Bojājuma apraksts vai cita papildu informācija

 

Atteikuma veidlapa

ATTEIKUMA TIESĪBAS 
Šī veidlapa ir paredzēta, lai izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētās patērētāja atteikuma tiesības, vienpusēji 

Izmantojot atteikuma tiesības, patērētāja pienākums ir 14 dienu laikā pēc šīs veidlapas vai cita rakstveida atteikuma nosūtīšanas 
atdot preci pārdevējam. 
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. 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 ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no 
līguma noslēgšanas dienas, ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā izmantojot Patērētāja kreditēšanas līgumu. Atteikuma tiesības 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izmantojamas arī attiecībā uz patērētāja kreditēšanas līgumu. Atteikuma nosūtīšana 
noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai 
lietas atdošanu atpakaļ pārdevējam. 
Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

1. Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt 
un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā.
2. Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta.
3. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš.
4. Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
5. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.
6. Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.
7. Ja, prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā.

GARANTIJA
Visām precēm tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija. Likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no 

rezultātā.

NB! Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām

tālrunis

e-pasts

bankas konta numurs

x Atgriešanas iemels

Prece, ko vēlos atgrieztās vietā

Paraksts Iesnieguma iesniegšanas datums

Aizvietojamās preces nosaukums Izmērs Krāsa gab. gab. 
cena

Kopā

Fiziskām personām
Lūdzam aizpildīt veidlapu drukātiem burtiem

Atgriežamās preces nosaukums Izmērs Krāsa gab. gab.
cena

Kopā

Rīga, Lēpju iela 13-20, LV-1016

pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Plašāku informāciju meklē homesweethome.lv mājas lapā.

 Rīga, Lēpju iela 13-20, LV-1016
Tālrunis: 26 32 62 55

E-pasts: homesweethomelatvia@gmail.com

Pasūtījuma nr.

preces saņemšanas datums

Izmantojot 14 dienu atteikuma tiesības

Vēlos tehniskās apkopes pakalpojumus vai preces nomaiņu, izmantojot 24 mēnešu pretenzijas
piestādīšanas un izskatīšanas tiesības

Ja vēlaties pasūtītās preces tehniskās apkopes pakalpojumu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru pa tālruni
26 326 255 vai rakstiet uz e-pasta adresi homesweethomelatvia@gmail.com

Aizvietojamās preces kods (ja ir norādīts)

Atgriežamās preces kods (ja ir norādīts)

atkāptos no distances līguma, kas noslēgts ar pārdevēju SIA HSH Digital, reģistrācijas numurs 40203274114, juridiskā adrese

SIA HSH Digital vērš uzmanību uz to, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, SIA HSH Digital patur tiesības vērsties
tiesā ar prasības pieteikumu pret Patērētāju par SIA HSH Digital radīto zaudējumu segšanu, kas radušies Patērētāja rīcības

Vārds

SIA HSH Digital

Uzvārds




