ES Trade, SIA. Juridiskā adrese: Stopiņu nov.,
Dreiliņi, Noliktavu iela 9, LV- 2130.
Reģ. Nr: 40203246549

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA
Aizpildītu veidlapu kopā ar preci Jūs varat atgriezt vienā no Realizācijas centra veikaliem
Rīga (iepriekš nosūtot ieskanētu veidlapu uz e-pastu info@realcentrs.lv).
Es,
Pircēja vārds un uzvārds
Pircēja e-pasta adrese
Pircēja tālruņa numurs
Bankas konta numurs
Konta īpašnieka pilns vārds
Pasūtījuma numurs
Pirkuma pavadzīmes/čeka Nr.
Preces saņemšanas datums

paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādas preces iegādi:
ATGRIEŽAMĀS PRECES (jānorāda pilns nosaukums un preces daudzums)

Nosaukums un preces kods
Daudzums

Preces(-ču) atgriešanas iemesls.

ATTEIKUMA TIESĪBAS
Jums ir tiesības 14 dienu (kalendāro) laikā atteikties no līguma neminot iemeslu. Atcerieties!
Atteikuma tiesību laikā Jums ir tiesības lietot preci tiktāl, cik tas nepieciešams preces
pārbaudei (tikpat lielā mērā, kā to varētu izdarīt pie preces iegādes veikalā).
Svarīgi! Atteikuma tiesības nav spēkā uz pārtikas preču, dzērienu vai citu tūlītējam patēriņam
mājsaimniecībā paredzētu preču.
Patērētāja atbildība — patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās
izmantošanu pretējai labai praksei, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota,
pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.

Patērētāja pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas, atgriezt preci(-es)
uz Realizācijas centra veikalu: Rīga, Kr. Barona iela, 46 vai Rīga, Slokas iela, 161. Preces
atgriešanas izmaksas sedz patērētājs. Realizācijas Centrs var aizturēt atmaksājumu līdz
brīdim, kad būs saņemtā prece(- es) atpakaļ vai, kad Klients būs iesniedzis apliecinājumu par
to, ka prece(-es} ir nosūtītas atpakaļ, atkarība no tā, kura darbība tiek Izpildīta agrāk.
Informējam par to, ka SIA “ES Trade” (adrese Stopiņu nov., Dreiliņi, Noliktavu iela 9, LV- 2130, e-pasts: info@realcentrs.lv) apstrādā pircēja iesniegtos datus:
vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, elektronisko pastu un citus līgumā norādītos datus SIA “ES Trade” noteiktajiem līguma ar Pircēju noslēgšanas un
izpildes mērķiem. Personas datu iesniegšana ir nepieciešama, vēloties noslēgt un izpildīt līgumu, kura puse ir Pircējs. Neesot šiem datiem, SIA “ES Trade”
nevarēs noslēgt un izpildīt līgumu. Šajā punktā norādītie dati ir saglabājami 6 (sešus) mēnešus no izpildītās operācijas.
SIA “ES Trade” datu aizsardzības ierēdņa e-pasts: info@realcentrs.lv. Pircējam ir tiesības pieprasīt atļaut iepazīties ar viņa personas datiem, tos izlabot,
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdzēst, ierobežot datu apstrādi. Šīs tiesības var īstenot vēršoties pa elektronisko pastu pie SIA “ES Trade”. Pircējam ir
tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, vispirms ES valstī, kurā ir viņa pastāvīgā dzīves vieta, darba vieta vai vieta un kurā ir nodarīts aizdomīgais
nodarījums.

Parakstot apliecinu, ka informāciju norādīju pareizi, esmu iepazinies/-usies ar visiem Realizācijas centra internetaveikala www.realizacijascentrs.lv preču atgriešanas noteikumiem un ar tajos norādītajiem nosacījumiem iepazinos
un tiem piekrītu.

(Pircēja vārds, uzvārds un paraksts) ________________________

