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IESNIEGUMS PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU. 

 

Informācija par iesniedzēju (pircēju): 

Vārds, uzvārds:  

Tālruņa numurs:   

Elektroniskā pasta adrese:  

 

Informācija par Preci: 

Pasūtījuma Nr.  

Preces nosaukums:  

Preces pirkuma datums:  

Preces saņemšanas datums:  

Summa (EUR) ar vārdiem:  

Pirkumu apliecinošs dokuments:  

 

Iesniedzēja (pircēja) paziņojums par atteikumu:  

Ar šo es kā patērētājs informēju, ka vēlos izmantot patērētāja atteikuma tiesības saskaņā ar Patērētāju 

tiesību aizsardzības likuma 10. un 12. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr.255 

“Noteikumi par distances līgumu” 19.punktu un atteikties no Preces/-ēm (turpmāk – Prece), kas tika 

iegādāta AS “SENTOR FARM APTIEKAS” interneta aptiekā: www.e-menessaptieka.lv. Apliecinu, ka 

esmu iepazinies ar atteikuma tiesības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

Pirkuma summu par Preci, lūdzu (vajadzīgo atzīmēt): 

 pārskaitīt uz bankas norēķinu kontu, no kura tika saņemta samaksa par preci; 

 pārskaitīt uz šādu bankas norēķinu kontu: 

Banka:  Norēķinu konts:  ; 

 izmaksāt skaidā naudā; 

 novirzīt citu AS “SENTOR FARM APTIEKAS” interneta aptiekā: www.e-menessaptieka.lv, pieejamo 

Preču iegādei. 

 

APLIECINU, ka: 

 Prece ir aplūkota tiktāl, cik tas nepieciešams Preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt 

pirms Preces iegādes, iepērkoties aptiekā), un tā ir pilnā komplektācijā;  

 esmu informēts, ka atteikuma tiesības var izmantot 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas 

dienas (ja termiņa beigas iekrīt dienā, kas ir valsts noteikta brīvdiena, atteikuma tiesības izmantojamas līdz 

iepriekš minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to)); 

 apzinos, ka AS “SENTOR FARM APTIEKAS” veikts darbības saistībā ar samaksātās pirkuma summas 

atmaksu pie nosacījuma, ja 14 dienu laikā no šīs iesnieguma iesniegšanas AS “SENTOR FARM 

APTIEKAS” būs saņēmis Preci vai apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ; 

 esmu informēts, ka atteikuma tiesības nevar izmantot: 

❖ ja ir atvērts iepakojums precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; 

❖ attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm;  precēm, kas ātri bojājas vai ātri izlietojas, tai 

skaitā zālēm, uztura bagātinātājiem, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem; 

❖ ja ir iegādātas bezrecepšu zāles, medicīnas preces un uztura bagātinātāji, kam nepieciešami noteikti 

uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi). 

 

Iesniedzēja paraksts un atšifrējums: 

 

Iesnieguma sastādīšanas vieta un datums: 
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