PATĒRĒTĀJA ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA
Sastādīšanas vieta un datums:
Rīgā, 2015. gada ___. _______________
Pakalpojumu sniedzējs:
A/S „Balticom” Reģ. Nr.: 40003443452
Jur. adrese: Straupes iela 5/k-3, Rīga, LV – 1073
Konta Nr. LV19 UNLA 0001 0114 6922 4
SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Patērētāja vārds, uzvārds: ___________________________________________________________________________
Patērētāja personas kods: ____________________________________________________________________________
Patērētāja adrese: __________________________________________________________________________________
Patērētāja telefona numurs: __________________________________________________________________________
Pakalpojumu saņemšanas datums: 2015. gada ____. _____________.
Līguma Nr.: ______________________________________________________________________________________
Atteikuma tiesību izmantošanas iemesli:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Patērētāja bankas nosaukums ______________________________kods________________________
Patērētāja bankas konts_______________________________________________________________
Ar šo es, patērētājs, informēju, ka vēlos izmantot patērētāja atteikuma tiesības saskaņā ar Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma 9. un 12. pantu.
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesības regulējošajiem noteikumiem.
Atteikuma tiesību apraksts:
- Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības 14 dienu laikā no pakalpojuma saņemšanas brīža vienpusēji atkāpties no
līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.
- Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:
- līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;
Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums un adrese norādīta šajā veidlapā. Atteikuma
nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas
saistītas ar pakalpojumu demontāžas izdevumiem* – EUR 26.88 (divdesmit seši euro astoņdesmit astoņi centi)
t. sk. PVN (21%).
- Patērētāja pienākums ir desmit dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot visas iekārtas vai/un dāvanas
pakalpojumu sniedzējam (ja iekārtas vai/un dāvanas tika saņemtas).
- Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pakalpojumu sniedzējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30
(trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt patērētājam visas
viņa veiktās iemaksas, izņemot izmaksas par pakalpojumu demontāžu*. Tādā pašā termiņā pakalpojumu sniedzējs
informē patērētāju par šķēršļiem, ja tādi ir, atteikuma tiesību realizēšanā.
- Patērētājs ir atbildīgs par Pakalpojumu sniedzēja nodotās iekārtas vai/un dāvanas, kā arī cita pakalpojuma sniedzēja
īpašuma kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā iepakojuma pilnīgu un
nevainojamu saglabāšanu).
*demontāžas izdevumi attiecas tikai uz AS „Balticom” televīzijas pakalpojuma lietotājiem.
Patērētāja paraksts un atšifrējums:_____________________________________________________________________
Pakalpojumu sniedzēja pārstāvja atzīme par veidlapas saņemšanu: ___________________________________________
(pārstāvja paraksts, atšifrējums un datums)

