SIA PANACEA PRO
Reģ. Nr.: 40003685157
Juridiskā adrese: Ūdens iela 12-77, Rīga, LV-1007
Tālr.: +371 67696949; e-pasts: shop@panaceapro.lv
ATTEIKUMA VEIDLAPA
Lūdzam aizpildīt, parakstīt un nosūtīt šo veidlapu uz e-pastu: shop@panaceapro.lv, vai
iesniegt to klīnikā Panacea Pro (Ūdens iela 12-77, Rīga), ja vēlaties atteikties no Līguma un
atgriezt Preci.
Izmantojot Atteikuma tiesības, lūdzam ņemt vērā, ka Precēm ir jābūt nesabojātām,
nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas
aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām.
Es, Vārds: _____________________
Uzvārds: _________________________________
Tālruņa numurs: _____________________________________________________________
E-pasta adrese: ______________________________________________________________
informēju, ka vēlos atteikties no Līguma, ko noslēdzu ar SIA Panacea Pro (Pārdevēju), par
Interneta veikalā panaceashop.lv iegādāto preci:
Pasūtījuma numurs: ___________________________________________________________
Pasūtījuma datums: ___________________________________________________________
Preces nosaukums: ___________________________________________________________
Atgriežamā summa par precēm, neiekļaujot piegādes izmaksas: ________________________
Bankas konts naudas atgriešanai: ________________________________________________
ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANA
1. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas regulē Pircēja un Pārdevēja
attiecības darījumos par preces iegādi ar distances saziņas līdzekļu starpniecību, Pircējam ir tiesības
14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Līguma un atgriezt preci Pārdevējam, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav
pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā.
2. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja
prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā
nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā
Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un
darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības
vietā).
3. Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14
(četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējam ir nosūtīts paziņojums (šīs Atteikuma
veidlapas paraugs) par atkāpšanos no Līguma. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14
(četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Preci pilnā tās komplektācijā Pircējam jānogādā klīnikā Panacea
Pro (Ūdens iela 12-77, LV-1007)
4. Pārdevējs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Atteikuma veidlapas saņemšanas dienas
pārskaita Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās
naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis preci.
5. Konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, Pārdevējam ir tiesības samazināt preces vērtību
proporcionāli preces nolietojumam vai nepieņemt preci. Proporcionālo summu aprēķina, pamatojoties
uz pirkuma maksu, ko Pircējs ir samaksājis par preci.
6. Strīdu un citu domstarpību gadījumos Pircējs un Pārdevējs vadās saskaņā ar Civillikuma normām,
ievērojot citu normatīvo aktu prasības, kas regulē attiecības starp darījuma pusēm.
Rīgā, 201_. gada ___. _________________

Paraksts: ______________________________

