
  

                                                 20___. gada ____. _______________ 

SIA “Elat group”  

Reģ.nr.: 40203304917   PVN nr.: LV40203304917 

Juridiskā adrese: Daugavas iela 8a, Nīcgale, Augšdaugavas nov., LV-5463 
Faktiskā adrese: Skaistkalnes 1a, Rīga, LV-1004 

Tālrunis: +371 20003600   e-pasts: info@baro.lv  

 

PIRKUMA ATTEIKUMA VEIDLAPA 

 

Preces(-ču) neatbilstības apraksts (detalizēti aprakstiet defektu, bojājumu vai trūkstošo daļu). Ja prece(-es) tika sabojātas sūtīšanas 

laikā, lūdzam aprakstīt bojājumus. 

 

 Lūdzu apmainīt preci pret tādu pašu vai līdzvērtīgu, bet ja tas nav iespējams, tad atmaksāt naudu. 

 Lūdzu atmaksāt par preci samaksāto naudu uz manu norādīto bankas kontu. 

 Lūdzu samaziniet preces cenu. 

  Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga, kā arī, ka esmu iepazinies/-usies ar interneta veikala 

(www.baro.lv ) noteikumiem un nosacījumiem. 

Ar * atzīmētie lauki ir  aizpildāmi obligāti! 

Atteikuma tiesības nav attiecināmas uz juridiskām personām. Atteikuma veidlapa ir paredzēta tikai fizisku personu atteikuma tiesību izmantošanai un Atteikuma tiesības 
var izmantot 14 dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Aizpildītu un parakstītu veidlapu ir jānogāda uz Pārdevēja norādīto adresi: Skaistkalnes ielā 1a, Rīga LV-1004, 

jānosūta Pārdevējam pa pastu vai uz e-pastu: info@baro.lv.  
Izmantojot atteikuma tiesību, Pircējs atgriež Preci Pārdevējam norādītajā adresē: Skaistkalnes iela 1a, Rīga, LV-1004 
Lūdzu ņemt vēra, ka Pārdevējs veiks atgriezto Preču pārbaudi, lai pārliecinātos par Preces atbilstību Atteikuma tiesību izmantošanas noteikumiem. Ja tiks konstatētas 

neatbilstības, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. 

Informējam par to, ka SIA “Elat group”( www.baro.lv ) apstrādā Pircēja iesniegtos datus: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, elektronisko pastu un citus līgumā 

norādītos datus slēgtus ar noteiktajiem līguma noteikumu izpildes mērķiem. Personas datu iesniegšana ir nepieciešama, vēloties izpildīt līgumu, kura puse ir Pircējs. 

Neesot šiem datiem SIA ”Elat group” nevarēs izpildīt līgumu. Šajā punktā norādītie dati ir saglabājami 6 (sešus) mēnešus no izpildītās darbības. Pircējam ir tiesības pieprasīt 

atļaut iepazīties ar viņa personas datiem, tos izlabot, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdzēst, ierobežot datu apstrādi. Šīs tiesības var īstenot vēršoties  rakstiski 

pie SIA “Elat group ” vai rakstot uz elektronisko pastu: (info@baro.lv) . Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, vispirms ES valstī, kurā ir viņa 

pastāvīgā dzīves vieta, darba vieta vai vieta un kurā ir nodarīts aizdomīgais nodarījums.  

 

Pircēja Paraksts (paraksta atšifrējums) ____________________________ 
                                    *Ja nosūtat veidlapu elektroniski, paraksts nav obligāts. 

  

PIRCĒJA DATI    
*Vārds, uzvārds:      

*Telefona Nr.      

*Adrese:     

Paziņoju, ka vēlos atteikties no distances līguma, ko esmu noslēdzis par šādas preces iegādi: Skaits 

*Preces nosaukums:     

      

      

*Preces cena:     

*Pasūtījuma vai rēķina Nr.      

*Preces saņemšanas datums:      

*Bankas konta numurs:                            
* Bankas konta īpašnieka pilns 
vārds un uzvārds 
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