
SIA „DIMUNDE” 

Reģ. Nr .40103898605 

Ādažu nov., Ādaži,Pirmā iela 23-21, LV-2164 

Tel. 22722252 

www.pinkmink.lv e-pasts: info@pinkmink.lv 

 

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA 

 
Lūdzu izdrukājiet veidlapu, aizpildiet un nosūtiet mums pa pastu (SIA „Dimunde”, Ādaži, Pirmā iela 23-21, LV 2164) , e-

pastu info@pinkmink.lv vai personīgi nogādājot to mums kopā ar pirkumu apliecinošiem dokumentiem (čeks, pavadzīme). 

 

Datums 

20___.gada ___. _______________ 

 

Ar šo Es, kā patērētājs, informēju, ka vēlos izmantot patērētāja atteikuma tiesības un atteikties no līguma, ko esmu 

noslēdzis par šādas/u preču iegādi: 

 

Vārds          Uzvārds  

Personas kods  

Adrese  

Telefons                                                         Bankas konts  

Prece:   

Preces cena:                                        Pasūtījuma Nr.                                               Saņemšanas datums 

Atteikuma  

iemesls 

 

 

 

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesības regulējošiem noteikumiem. 

 

Atteikuma tiesības: 
1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu. 

2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs (tālr. 22722252, e-pasts: info@pinkmink.lv) par savu vēlmi izmantot atteikuma 

tiesības un atteikties no šā līguma un atsūtīt mums aizpildītu Atteikuma veidlapu. 

4. Jums preces jānodod www.pinkmink.lv, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs 

mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. 

5. 14 dienu (četrpadsmit) laikā no "paziņojuma par atteikumu" saņemšanas dienas atmaksā patērētājam visus par līgumu saņemtos 

maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu 

piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), saglabājot tiesības aizturēt atmaksu patērētājam, līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu 

dokumentu saņemšanai. Gadījumā, ja Patērētājs izvēlas atgriezt preci pa pastu vai izmantojot kurjera pakalpojumus, tad piegādes izdevumi 

netiek kompensēti, tie jāsedz Pircējam. 

6. Gadījumā, kad patērētājs atgriež preci un tiek konstatēta preces vērtības samazināšanās, tad savstarpēji vienojoties, patērētājs sedz 

radītos zaudējumus.  

 

Lūdzu ņemt vērā, ka gadījumā, ja preces tiks atgrieztas pa pastu vai izmantojot kurjer dienestu, tad, tā kā pieņemšanas brīdī nav 

iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu, Jūs piekrītat SIA 

„Dimunde” vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi.  
Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces 

nodot klātienē. 

 

SIA „Dimunde” lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. 

Patērētāja atbildība - patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma 

tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas. 

Svarīgi! Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā. 

 

 

Patērētāja paraksts un atšifrējums:  

 

Pārdevēja atzīme par veidlapas saņemšanu: 
                                (pārstāvja paraksts, atšifrējums un datums) 
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