
ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA 

Pateicamies par veikto pirkumu mūsu online veikalā tavatelpa.lv! Ja tomēr vēlaties atteikties no iegādātās 

preces, lūdzam, aizpildīt šo Atteikuma tiesību veidlapu un nosūtīt vienu eksemplāru uz e-pastu info@tavatelpa.lv.

Lūdzam bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Atteikuma tiesību veidlapas nosūtīšanas 

atgriezt preci uz veikalu vai sūtīt ar kurjeru kopā ar otru izdrukātu Atteikuma eksemplāru  mūsu veikalā Ganību 

dambis 30B, Rīga, LV-1005, Latvija. 

Pircējam pašam ir jāsedz ar preces atgriešanu saistītās izmaksas. 

Pircēja vārds, uzvārds: 

E-pasta adrese:

Adrese:

Telefona nr.  

Pasūtījuma numurs: 

Preces iegādes datums: 

Bankas konts*: 

*norādīt bankas konta numuru, no kura veikta pasūtījuma apmaksa.

Preces nosaukums Cena Skaits Atteikuma iemesls* 
(norādīt Nr. 1.-4.)  

*Atteikuma iemesls:
1. Kļūdains sūtījums;
2. Bojāts produkts;
3. Produkts nav man

piemērots;
4. Cits iemesls.

Pircēja paraksts un atšifrējums  
_______________________________________________________________________________________________ 
________  (Pircēja paraksts, atšifrējums un datums)

Pārdevēja atzīme par veidlapas saņemšanu:  
_______________________________________________________________________________________________ 
________  

(Pārdevēja paraksts, atšifrējums un datums) 

Pircēja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no Līguma, ko esmu noslēdzis par zemāk
norādītās preces iegādi.



INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU  

Atteikuma tiesības ir Pircēja (patērētāja) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no preces saņemšanas dienas, atteikties 

no iegādātās preces. Atteikuma tiesību izmantošanas kārtība ir noteikta tiešsaistes tavatelpa.lv.

1. tavatepla.lv Pircējam (“Pircējs”), kas ir Patērētājs (fiziska persona), ir tiesības nenorādot iemeslus, 14
(četrpadsmit) dienu laikā atteikties no līguma (“Līgums”), kas noslēgts starp Pircēju un SIA
“SĀRMI4” (“Pārdevējs”) par preču (“Preces”) iegādi interneta veikalā www.tavatelpa.lv

2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no Preces saņemšanas dienas. Ja Pircējs 
vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir 
no dienas, kad Pircējs ir saņēmusi pēdējo Preci. Ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai 
daļām, termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai 
daļu. Līgumiem par regulāru Preču piegādi termiņš atteikuma tiesību izmantošanai ir no dienas, kad Pircējs ir 
saņēmusi pirmo preci. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības 
izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāaizpilda atteikuma tiesību veidlapu, kas ir pieejama šeit: Aizpildīto 
veidlapu Pircējs nosūta uz e-pastu:  info@tavatelpa.lv.
Pircējam ir pienākums bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Atteikuma tiesību veidlapas nosūtīšanas 
SIA "SĀRMI4" vai preču atgriešanas formas iesniegšanas dienas, atgriezt preci Pārdevējas veikalā Ganību dambis 
30B, Rīga, LV-1005, Latvija. Patērētājs atbildīgs par Preces nogādāšanu Pārdevējam, nodrošinot iepakojumu, lai 
pasargātu Preci no bojājumiem transportēšanas laikā līdz Pārdevējam. Pircējs sedz visas ar preces atgriešanu 
saistītās izmaksas.

4. Preci jānodod ar visu iepakojumu, etiķetēm/uzlīmēm, papīra instrukcijām vai bukletiem un citiem piederumiem, 
kas bija kopš ar Preci tās saņemšanas brīdī.

5. Ja prece Atteikuma tiesību izmantošanas periodā ir lietota, pārsniedzot tās pārbaudei un īpašību noskaidrošanai 
nepieciešamās robežas, tai skaitā lielākā mērā, kā to varētu izdarīt pirms Preces iegādes vai Prece atdota bez 
iepakojuma (arī bojāts iepakojums) vai nepilnā komplektācijā, tādējādi samazinot Preces vērtību, Pārdevējam ir 
tiesības aprēķināt vērtību, kādu Prece ir zaudējusi, un ieturēt šo summu no preces sākotnējās vērtības.
Ja Patērētājs ir uzsācis Preces lietošanu, gūstot no tās labumu, un šīs lietošanas laikā Precei radies defekts (tai 
skaitā pirmo 14 dienu laikā), Patērētājs ir tiesīgs pieteikt Pārdevējam prasījumu par Preces neatbilstību līguma 
noteikumiem divu gadu laikā no Preces iegādes vai saņemšanas dienas. Lūdzam iepazīties ar Garantijas 
noteikumiem (https://www.tavatelpa.lv/garantija).

6. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemto maksājumu, izņemot piegādes izmaksas, 14 dienu laikā no 
dienas, kad ir saņemta Atteikuma tiesību veidlapa vai preču atgriešanas forma un atgrieztā prece. Pārdevējs 
maksājumu atgriež, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, t.i., ar pārskaitījumu 
uz Pircēja norēķina kontu.
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