
ATTEIKUMA VEIDLAPA

Pircēja dati:

SIA Elektrika, reg. Nr. 40103234844
      Adrese: Dzirnieku iela 24, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija

      +371 66 77 88 20             b2b@elektrika.lv

Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā izmantot Atteikuma tiesības. 14 dienu laikā pēc Preču saņemšanas, Patērētājam jāinformē Pārdevējs. Preces jāsaglabā 
pārdošanas stāvoklī: tās nedrīkst būt bojātas, iepakojumam jāsaglabā sākotnējais izskats. Patērētājs apņemas nekavējoties, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā no 
paziņojuma nosūtīšanas dienas, Preces nodot pārdevējam. Patērētājs ir atbildīgs par Preces nogādāšanu Pārdevējam iepakojumā, pasargājot Preci no bojājumiem 
transportēšanas laikā. Nauda tiks atmaksāta pilnā apmērā pēc Preces nogādāšanas Pārdevējam.

Informējam par to, ka SIA “Elektrika” (adrese Dzirnieku iela 24, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija, e-pasts: b2b@elektrika.lv) apstrādā pircēja
iesniegtos datus: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, elektronisko pastu un citus līgumā norādītos datus SIA “Elektrika” 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 “Elektrika” nevarēs noslēgt un izpildīt līgumu. Šajā punktā norādītie dati ir saglabājami 6 (sešus) mēnešus no izpildītās operācijas.

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

(Pircēja Vārds, Uzvārds un paraksts)

Pircēja Vārds un Uzvārds

Pircēja e-pasta adrese

Bankas konta numurs

Konta īpašnieka pilns vārds

Pircēja tālruņa numurs

Pasūtījuma dati:

Ar šo es paziņoju:
(vajadzīgo atzīmēt)

Pasūtījuma numurs

Atgriežamās preces:
Produkta ID kods Produkta nosaukums Daudzums

Pirkuma pavadzīmes/čeka Nr.

Preces saņemšanas datums

vēlos atteikties no iegādātas preces.

vēlos apmainīt preci pret tādu pašu vai līdzvērtīgu.

(Datums)
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