
Atcerietes! Ateikuma tesību izmantošanas termiņā Jums ir tesības preci 

lietot tktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei! 

(tkpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes veikalā) 

SIA “Rīga MT” 
Reģ.Nr. 40003534910 

Katoļu iela 31 — 45
Rīga, LV-1003 

+371  27012577
 veikals@coverme.lv

 ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA 

Aizpildītu veidlapu kopā ar preci Jūs varat atgriezt : 
Mūsu birojā - Adrese : Katoļu ielā 31 - 45, Rīgā (darba dienās no 9:00 līdz 18:00)
Ar Omniva - Saņēmējs : SIA “Rīga MT” , Tālrunis: 27012577,Pakomāts: Rīgas Katoļu ielas Neste pakomāts. 
Ar kurjeru - Adrese : Katoļu iela 31 - 45, Rīga, LV-1003, Saņēmējs : SIA “Rīga MT” , Tālrunis: 27012577
Pa pastu - Adrese : Katoļu iela 31 - 45, Rīga, LV-1003., Saņēmējs : SIA “Rīga MT”, Tālrunis: 27012577
Es, 

Vārds 
 

Uzvārds 

Adrese 

Telefons 
 

Bankas konts 

paziņoju, ka es vēlos ateiktes no līguma, ko esmu noslēdzis par šādas preces iegādi: 

Preces 
nosaukums 

 
Preces cena 

 
Saņemšanas 

datums 

Ateikuma 
iemesls 

(nav obligāt) 

Pasūtjuma 
numurs 

 
 
 
 
 

 
ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Jums ir tesības 14 dienu laikā ateiktes no līguma, neminot iemeslu. 

Patērētāja atbildība–patērētājs ir atbildīgs par preces vērtbas samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai tcībai, 
ja prece ateikuma tesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei 
nepieciešamās robežas. 

Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no ateikuma veidlapas nosūtšanas, atgriezt preci(-es) SIA “Rīga MT” atpakaļ, 
izmantojot augstāk minētās metodes 

 Preci var bez papildus piegādes maksas atgriezt mūsu birojā - Katoļu ielā 31, Rīgā (darba dienās no 9:00 līdz 18:00)

Ja Jūs ateiksietes no līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, kas ir saistt ar šo līgumu,
tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Jūs esat izvēlējies piegādes veidu, 
kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids — saņemšana noliktavā vai izsniegšanas punktos).

 
 
 

Paraksts 

 

Datums 

 

 

 

 LV – 
 

*Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

mailto:veikals@coverme.lv
https://coverme.lv/index.php?route=common/home

	Страница 1

	Text Box 1: 
	Text Box 2: 
	Text Box 3: 
	Text Box 4: 
	Text Box 5: 
	Text Box 6: 
	Text Box 7: 
	Text Box 8: 
	Text Box 9: 
	Text Box 10: 
	Text Box 11: 


