PREČU ATGRIEŠANAS VEIDLAPA
Preces atgriešanas adrese:

SIA “Korola design”, Mazcenu aleja 6-31, Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2166
Patērētāja dati
Patērētāja vārds, uzvārds: ……………………………………………………………….
Patērētāja e-pasts: ………………………………………………………………………..
Patērētāja tālrunis: ………………………………………………………………….

Preces apraksts, par kuru patērētājs izmanto atteikuma tiesības
Preces, kura tiek atgriezta nosaukums: ………………………………………………..
Preces daudzums: ………………………………………………………………………..
Preces cena:……………………………………………………………………………….
Pavadzīmes / bankas maksājuma / rēķina numurs:
………………………………………………………………………………………………
Preces saņemšanas datums: ……………………………………………………………

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu:
1. Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no Jūsu pasūtījuma, neminot tā iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies
pēc 14 dienām. Termiņš sākas no preces saņemšanas dienas.
2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāpaziņo savs lēmums mums pa e-pastu info@korola.lv, pirms vai tajā pašā laika, kad
izsūtat preci mums atpakaļ.
3. Jūs nevarēsiet izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:
•
•
•
•

ja atgrieztā prece ir bojāta vai nav atgriezta tieši tādā pašā stāvoklī un oriģinālā iepakojumā, kādā Jūs to saņēmāt;
ja patērētājs ir atvēris preces iepakojumu kā rezultātā tā zaudējusi savu nozīmi, īpašības vai kvalitāti;
ja preces tika izgatavotas pēc pasūtījuma;
ja izmantojāt preci neatbilstoši, Jūs zaudējat atteikuma tiesības un uz preci attiecināmo garantiju.

4. SIA „Korola design” var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtas preces atpakaļ. Līdz ar to iesakām preci nosūtīt
atpakaļ reizē ar paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā veidā Jūs ietaupīsiet savu laiku un ātrāk saņemsiet atpakaļ
naudu, kas samaksāta par preces iegādi.
5. Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „Korola design” bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14
dienu laikā no dienas, kad jūs saņēmāt preci. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
6. SIA “Korola design” neatgriež naudu par preces sūtīšanas izmaksām.
7. Precei, kas tiek atgriezta, obligāti jāpievieno aizpildīta preces atgriešanas veidlapa.

……………………………………………..

..…………………………………………

Datums.

Paraksts.

SIA Korola design, LV40203008738, Mazcenu aleja 6-31, Jaunmārupe, Mārupes nov.

