
 
SIA “KNG”  

Reģ. Nr. 40103419211 
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 

E-pasts: info@krekludruka.lv, tālrunis: 22423353 

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA 

Šī veidlapa ir paredzēta, lai izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma paredzētās patērētāja tiesības,             
vienpusēji atkāptos no distances līguma, kas noslēgts ar pārdevēju SIA “KNG”, vienotais reģistrācijas numurs              
40103419211, juridiskā adrese: Upeslejas 12 - 37, Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118 . Veidlapa kopā ar precēm                
iesniedzama pārdevējam vai nosūtama uz norādīto pārstāvja adresi: SIA “KNG”, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050. 

INFORMĀCIJA PAR PATĒRĒTĀJU 

Vārds _________________________________ Uzvārds ________________________________________ 

Adrese ________________________________________________________________ LV- __________ 

Tālrunis _______________________________ Bankas konts ____________________________________ 

INFORMĀCIJA PAR PIRKUMU 

Pasūtījuma Nr. Saņemšanas datums Preces nosaukums Summa, EUR 

    

    

  Kopā, EUR  

 
ATGRIEŠANAS IEMESLS (Priecāsimies, ja sniegsi informāciju, lai varam uzlabot savu darbu) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

PRECES ATGRIEŠANA 
1. Patērētājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža. 
2. Patērētājam nepārprotami mūs jāinformē par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu vai e-pastā nosūtot             

aizpildītu atteikuma veidlapas paraugu. SIA “KNG” faktiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts:              
info@krekludruka.lv. 

3. Atteikuma tiesību termiņš (14 kalendāra dienas) stājas spēkā dienā, kad patērētājs vai trešā persona, kas               
nav pārvadātājs ir ieguvusi preci lietošanā. 

4. Patērētāja pienākums ir preci atgriezt SIA “KNG”, sedzot sūtīšanas izmaksas, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no                 
paziņošanas par atteikuma tiesību izmantošanu, pievienojot pirkumu apliecinošu dokumentu un atteikuma           
tiesību oriģinālu. 

NAUDAS ATMAKSA 
Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no šīs veidlapas vai cita patērētāja                 

rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam naudas summu, kura par preci samaksāta līdz             
līguma izbeigšanās brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci,              
kamēr patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus. 

PATĒRĒTĀJA IEVĒRĪBAI 
Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: 

● Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma              
sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā; 

● Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta. 
SIA “KNG” lūdz patērētāju preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei - tik,                  
cik to būtu iespējams lietot veikalā.  
SIA “KNG” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, SIA “KNG” patur tiesības vērsties ti4esā                
ar prasības pieteikumu pret Patērētaju par SIA “KNG” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies Patērētāja rīcības               
rezultātā. 

Datums: __________________ Patērētāja paraksts, atšifrējums: _____________________________ 

mailto:info@krekludruka.lv

