Tiny Baby
ATTEIKUMA TIES BU VEIDLAPA - piteikums par atteikumu

Ja vēlaties atteikties no pirkuma, lūdzam aizpild t šo veidlapu un nosūt t uz e-pastu
info@tinybaby.lv
Datums:

___________________________

Pārdevējs: "Tiny Baby" pārstāvis - Valters Suškovs
Pārdevēja tālruņa numurs: + 371 29234045
Pārdevēja e-pasta adrese: info@tinybaby.lv

Patērētāja vārds, uzvārds:
Pasūtījuma rēķina numurs:
Patērētāja adrese:
Patērētāja tālruņa numurs:
Preces saņemšanas datums:

Vēlos atteikties no l guma, ko noslēdzu par šādu preču iegādi:
Preces kods

Preces nosaukums

Preces pirkuma datums

Cena

Atteikuma iemesls (nav obligāti jānorāda)

Patērētāja paraksts

_______________________

Datums:

_______________

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu
1. Jums ir ties bas 14 dienu laikā atteikties no šā l guma, neminot iemeslu.
2. Atteikuma ties bu izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no l guma noslēgšanas dienas.
Ja termiņa beigas iekr t valst „oficiāli” noteiktā br vdienā, atteikuma ties bas izmantojamas l dz minētā
termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
3. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas l dzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam
dar jumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to dar t citādi.
4. Lai izmantotu atteikuma ties bas, jums ar nepārprotamu paziņojumu (nosūtot atteikuma veidlapu uz
info@tinybaby.lv) ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā l guma.
5. Lai atteikuma ties bu termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma ties bu
izmantošanu nosūt siet pirms atteikuma ties bu termiņa beigām.
6. Ja Jūs atteiksieties no pirkuma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, bez
nepamatotas kavēšanās un jebkurā gad jumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām
informēti par Jūsu lēmumu atteikties no pirkuma.
7. Mēs varam aizturēt maksājumu l dz br dim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad Jūs
būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūt tas atpakaļ, atkar bā no tā, kura darb ba tiek
izpild ta agrāk.
8. Preces atpakaļnosūt šanas izmaksas netiek atmaksātas un tās sedz pircējs.

