PATĒRĒTĀJA ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA
Rīgā, 20___.gada ___. _______________
Pārdevējs: SIA „GM Trading”
Reģ.Nr.: 40203046335
Juridiskā adrese: Kalnciema iela 12a-3, Rīga, LV-1048
Patērētāja vārds, uzvārds:____________________________________________________________________
Patērētāja personas kods:____________________________________________________________________
Patērētāja pasta adrese:_____________________________________________________________________
Patērētāja telefona numurs:___________________________________________________________________
Bankas konts:
____________________________________________________________________________
Ar šo es paziņoju/, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādu preču iegādi:

Preces nosaukums:__________________________________________________________________________
Preces saņemšanas datums: 20___.gada ____. _____________ Preces cena:________________________
Atteikuma iemesls: ________________________________________________________________________
Patērētāja paraksts un atšifrējums:______________________________________________________________
(pārstāvja paraksts, atšifrējums un datums)

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā 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 “GM Trading”, juridiskā adrese Kalnciema
iela 12a-3, Rīga, LV-1048, tālruņa numurs: 67001100, e-pasta adrese: birojs@ff.lv par lēmumu atteikties no
šā līguma (skatīt SIA „GM Trading” interneta vietnē www.ff.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību
izmantošanu paraugu).
4. Jums preces jānodod www.ff.lv birojā Kalnciema ielā 12a-3, Rīgā, LV-1048, 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 uz biroja adresi Kalnciema ielā 12a-3,
Rīgā, LV-1048, pirms 14 dienu termiņa beigām.
Lūdzu, ņemt vērā, ka SIA GM Trading 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
GM Trading biroju, izmantojot kurjerpastu, SIA GM Trading konstatēs preces bojājumus vai preces
neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un tiks
nosūtīta konstatācijas informācija uz patērētāja epastu vai patērētāja kontakttālruni.
SIA „GM Trading” informē, ka Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt
veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, bet lūgums neveikt
nekādas manipulācijas, tai skaitā aktivizēt uz datora preinstalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem nenoplēst aizsargplēves, ieslēgt preci, neievietojot SIM karti un neveikt zvanus, nesinhronizēt datus. Neveikt
darbības
ar
preci,
kas
var
radīt
tās
neatgriezeniskus
procesus.
SIA „GM Trading” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, tiks ieturēta komisija
zaudējumu segšanai, kas radusies patērētāja rīcības rezultātā. Komisijas apmērs tiks piemērots abpusēji
vienojoties ar patērētāju.

