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Atteikuma veidlapa

d i e n a / mēnesis/ g a d s

Paldies par pirkumu AS Drogas interneta veikalā!
Ceram, ka iepirkšanās bija ērta un pasūtījums atbilst gaidītajam.
Ja tomēr vēlaties atteikties no pirkuma, veiciet tālāk aprakstītās darbības.
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Lūdzu, norādiet iemeslu,
kādēļ vēlaties atteikties
no pirkuma. Mums tas
ir svarīgi!

2

3

Lūdzu, norādiet kontakt
informāciju un informāciju
par pirkumu.

Lūdzu, nogādājiet preci
uz zemāk norādīto adresi.

1. AT TEIKUMA IEMESL S

Nav iemesla

Cits iemesls

Saņēmu neatbilstošu preci
Saņēmu bojātu preci
Atgriežamās preces svītru kods un nosaukums

_ ______ ______
preces svītru kods

Atgriežu visu pasūtījumu

2. K
 ONTAKTINFORMĀCI JA
Šī informācija ir nepieciešama, lai mēs varētu ar Jums sazināties.
Jūsu vārds, uzvārds:
Jūsu adrese un tālruņa numurs:
Jūsu norēķinu konta numurs (no kura veicāt pirkumu):

Pasūtījuma numurs:

Pirkuma datums:

Preces saņemšanas datums:

JŪSU PAR AK STS

3. PRECES NOGĀDES K ĀRTĪBA
Lūdzam aizpildītu atteikuma veidlapu kopā ar pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju un preci 14 dienu laikā nogādāt
uz AS Drogas interneta veikala noliktavu: TC “Minska”, Nīcgales ielā 2, Rīgā, LV-1035.
Tālrunis informācijai: +371 67084800,
e-pasta adrese: drogas@drogas.lv

Informācija par
atteikuma tiesību izmantošanu

Jums ir tiesības 14 dienu laikā no preču piegādes atteikties
no pirkuma, tai skaitā, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc
14 dienām, skaitot to no preces saņemšanas dienas.
Ja termiņa pēdējā diena iekrīt svētku dienā vai brīvdienā,
atteikuma tiesības izmantojamas sekojošā darba dienā.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu
paziņojumu, izmantojot e-pasta, pasta starpniecību vai
ierodoties personīgi, ir jāinformē mūs – AS “DROGAS”,
e-pasta adrese drogas@drogas.lv, juridiskā adrese:
Dzirnavu iela 57, Rīga, LV-1010 – par lēmumu atteikties
no pirkuma (noslēgtā pirkuma līguma). Jūs varat izmantot
iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu,
kas ir pieejams un lejuplādējams www.drogas.lv interneta
veikalā, vai arī citu brīvā formā iesniegtu paziņojumu
ar atteikuma tiesību izmantošanu.
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu
paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet
vai iesniegsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Jauku dienu vēlot,
Jūsu Drogas

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas:
Ja Jūs atteiksieties no pirkuma (noslēgtā pirkuma līguma),
mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus,
tostarp piegādes izmaksas, bez nepamatotas kavēšanās
un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas,
kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties
no pirkuma. Atmaksa tiks veikta, izmantojot tādu pašu
maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt maksājumam
par precēm. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu
atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
Mēs varam aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši
preces un pārliecinājušies par to stāvokli vai būsim saņēmuši
apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas mums.
Jums preces jānogādā AS “DROGAS” bez nepamatotas
kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā
no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties
no Pirkuma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nogādāsiet
mums atpakaļ pirms norādītā termiņa beigām.
Jums ir jāuzņemas ar preču nogādi saistītās izmaksas.
Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces
izmantotas nevis, lai noskaidrotu to veidu, īpašības vai
veiktu to pārbaudi, bet, ja atteikuma tiesību izmantošanas
laikā preces lietotas, pārsniedzot to īpašību un veida
noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas. Prece
pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams
izdarīt veikalā.

