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ATTEIKUMA TIESĪBU  VEIDLAPA 
 

Lūdzu aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu mums pa pastu (SIA „Gitana tehniskais nodrošinājums” Zemnieku iela 60, 

Liepāja, LV-3401) vai uz e-pastu (klientu.serviss@gitana.lv) tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma un atgriezt preci. 

Es, 
Vārds 

 

Uzvārds 

Adrese 

Telefons 

 

Bankas konts 

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

Preces 

nosaukums 

 

Preces  cena Pasūtījuma 

numurs 

Saņemšanas 

datums 

Atteikuma 

iemesls 

(nav obligāti) 

ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no līguma, neminot iemeslu. 
 
Jums ir tiesības atteikumu tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst jūsu 
vajadzībām un vēlmēm. 

 
Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci, nosūtot vai atgriežot to uz adresi 
SIA „Gitana tehniskais nodrošinājums” Zemnieku iela 60, Liepāja, LV-3401.  
 
Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču 
veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 
 
 
SIA „Gitana tehniskais nodrošinājums” ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no 
dienas, kad Jūs nosūtījāt rakstisku atteikumu, atmaksāt jums visas jūsu veiktās iemaksas. 
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Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis 
apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. 
 
Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas 
(izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais 
standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad 
mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksa tiks veikta uz atteikuma veidlapā norādīto 
bankas kontu. 
 
Prece ir jāatgriež oriģinālajā iepakojumā kopā ar saņemto dokumentāciju. 

 

 

 

 
Paraksts   Datums 


