SIA “LEGI IT”, reģ. Nr.44103140352
Rigondas gatve 3-41, Rīga, LV-1067
Tālr. 29600615, e-pasts:info@legit.lv

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA
Preces atgriešanas pieteikums
Pircēja vārds, uzvārds un personas kods:

Pircēja bankas nosaukums un konta numurs:

paziņoju, ka es vēlos atteiksies no līguma, ko esmu noslēdzis par šādas preces iegādi:
Preces nosaukums:

Atgriešanas iemesls (var nenorādīt):

Pirkuma apstiprinošs dokmenta veids un numurs:

ATTEIKUMA TIESĪBAS
1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu.
2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas
nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “LEGIT IT”, juridiskā adrese Rigondas gatve 3-41,
Rīga, LV-1067, tālr.: +371 29 600 615, e-pasta adrese: info@legit.lv par lēmumu atteikties no šī līguma.
4. Jums preces jānodod www.legi.lv birojā Ūdens ielā 23-14, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā
ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs
ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Ūdens ielā 23-14, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām.
Lūdzu, ņemt vērā, ka SIA “LEGIT IT” par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt
iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad, nosūtot preces uz SIA “LEGIT
IT” biroju, izmantojot kurjerpastu, SIA “LEGIT IT” konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam
stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts par to.
Mēs rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Ūdens ielā 23-14, lai izvairītos no strīda situācijām.
SIA “LEGIT IT” lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības
pārbaudei.
SIA “LEGIT IT” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu
par SIA “LEGIT IT” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.
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