SIA Leic TH
Reģ. Nr.: 40103394280
PVN maksātāja numurs: LV40103394280
Juruduskā adrese: Rāmuļu iela 33, Rīga, LV-1005
Piegādes adrese: Rāmuļu iela 33, Rīga, LV-1005
Banka: Paysera LT, UAB
SWIFT: EVIULT21
Konts: LT123500010005426773

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA
Lūdzu, aizpildiet, parakstiet un nosūtiet šo veidlapu mums pa pastu (SIA “Leic TH”, Ramuļu iela 33, Rīga,
LV-1005) vai uz e-pastu (info@vde.lv), ja vēlaties atteikties no līguma un atgriezt preci.
Es,
Vārds ____________________________________ Uzvārds ___________________________________
Adrese ___________________________________________________________________ LV-_______
Telefons ________________________ Bankas konts_________________________________________
paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādas preces iegādi:
Prece_______________________________________________________________________________
Preces cena ______________ Pasūtījuma numurs _______________ Saņemšanas datums____________
ATTEIKUMA TIESĪBAS
1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu.
2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Jūs esat ieguvis vai trešā
persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jāinformē mūs SIA “Leic TH”, juridiskā adrese Rāmuļu iela 33,
Rīga, LV-1005, tālruņa numuri: 26455528, e-pasta adrese: info@vde.lv par lēmumu atteikties no šā
līguma (skatīt SIA „Leic TH” interneta vietnē www.vde.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību
izmantošanu paraugu).
4. 4. Jums preces jānodod Verners DE birojā Rāmuļu iela 33, Rīgā, ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no preces
iegādes brīžā. Termiņš būs ievērots, jā Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Rāmuļu iela 33, Rīgā,
pirms 14 dienu termiņa beigām.
Lūdzam, ņemt vērā, ka SIA “Leic TH” par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt
iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad, nosūtot preces uz SIA “Leic
TH” biroju, izmantojot kurjerpastu, SIA “Leic TH” konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam
stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēti par to.
Mēs rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Rāmuļu iela 33, lai izvairītos no strīda situācijām.
SIA „Leic TH” lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības
pārbaudei.
SIA „Leic TH” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības
pieteikumu par SIA „Leic TH” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

Paraksts ___________________________

Datums_________________

