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ATTEIKUMA VEIDLAPA 

SIA "TTLG", 
reģistrācijas numurs: 40103914045, 

 adrese: Rīga, Lokomotīves iela 92-10, LV-1057, 
tālrunis: (+371) 29 510 515, 
e-pasts: info@goodshop.lv 

Preces, kura iegādāta saskaņā ar distances līgumu, atgriešanas pieteikums 

Izmantojiet šo atteikuma veidlapu, ja esat patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, t.i. fiziska 
persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar 
tās saimniecisko vai profesionālo darbību. 

Ja vēlaties atteikties no līguma un atgriezt iegādāto preci, lūdzam, aizpildiet šo atteikuma veidlapu un nosūtiet 
to mums pa pastu uz faktisko adresi: SIA “TTLG”, Rīga, Riepnieku iela 6, LV-1050 vai elektroniski parakstītu uz e-pasta 
adresi info@printeru-kartridzi.lv.  

Informācija par patērētāju 
 

Vārds, uzvārds Personas kods Adrese Tālruņa numurs 

        

 
Informācija par preci, no kuras vēlaties atteikties 

 

Pasūtījuma Nr. 
Saņemšanas 

datums 
Preces nosaukums Summa, € 

        

        

        

        

    

    

    

    

    

    

  Kopā €   

 

Atgriešanas iemesls (nav obligāti) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
 

Naudas atmaksu vēlos saņemt bankas kontā 
 

Banka   IBAN konta Nr.   

 

Naudas atmaksu vēlos saņemt skaidrā naudā (iespējams, ja par Preci norēķinājāties skaidrā naudā) 

Jā     Nē  
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Preces atgriešanas nosacījumi 

1. Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma neminot iemeslu. 

2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no Preces saņemšanas dienas.  

3. Šīs atteikuma veidlapas aizpildīšana nav obligāta. Jūs varat mums paziņot par atteikuma tiesību izmantošanu sniedzot 
par to nepārprotamu paziņojumu arī jebkādā citā veidā, piemēram, nosūtot mums e-pastu brīvā formā. Ja Jūs 
izmantosiet šo iespēju, mēs nekavējoties paziņosim par šāda atteikuma saņemšanu.  

4. Jūsu pienākums ir ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt Preci 
Pārdevējam, nododot to Pārdevēja faktiskā adresē Rīga, Riepnieku iela 6, LV-1050, Latvija (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 
17.00) vai nosūtot pa pastu. Ja Preci atgriežat pa pastu, Jums būs jāsedz ar Preces atdošanas atpakaļ saistītās tiešās 
(pasta) izmaksas.  

5. Atgriežot Preci, tai jābūt nebojātai, nezaudējušai preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas 
aizsardzības plēves u.c.) un nelietotai. Prece ir jāatdod tās orģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika 
saņemta, noteikti atdod preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu, ja tāds tika izsniegts), lietošanas 
instrukcijas un citus preces piederumus.  

6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par 
preci samaksāto naudu 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 22. punktā noteiktajos gadījumos, tai 
skaitā: 

6.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta; 

6.2. Prece tika izgatavota pēc pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta; 

6.3. Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, piemēram, 
pārtikas iepakošanas Preces; 

6.4. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav orģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, 
kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargāt preci no bojājumiem vai 
bojāšanās.  

7. Pārdevējs atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, cenu 14 (četrpadsmit) dienu 
laikā pēc Preces pieņemšanas atpakaļ, pārskaitot pirkuma maksu un piegādes izdevumus uz Pircēja norādīto bankas 
kontu. Ja Pircējs norēķinājās par Precēm, veicot maksājumu skaidrā naudā, Pārdevējs atmaksā Pircējam pirkuma maksu 
un piegādes izdevumus skaidrā naudā, ja vien Pircējs Atteikuma veidlapā nav norādījis, ka pirkuma maksu var atgriezt 
ar pārskaitījumu. Jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Pārdevējs 
var aizturēt maksājumu līdz brīdim, kad saņems Preci atpakaļ, vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka 
prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta ātrāk. 

8. Pircējs ir atbildīgs tikai par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece izmantota nevis tāpēc, lai konstatētu šīs Preces 
veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.  

 

Datums: _________________ 

 

Patērētāja paraksts: ________________ 


