Atteikuma un garantijas veidlapa
SIA „Studio Moderna”
Reģ. Nr. 40003617324
juridiskā adrese: Rīga, Mūkusalas iela 42C, LV-1004
tālr. +371 67807675, e-pasts: info@top-shop.lv

Rēķina. Nr. _____________________________
Vārds, uzvārds___________________________
Adrese__________________________________
LV-_______, Latvija

Jums ir tiesības atgriezt preci atpakaļ uz SIA „Studio Moderna” 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža (ja vien nav noslēgta vienošanās
par citu, pagarinātu atteikuma tiesību izmantošanas termiņu un tā nosacījumiem, piemēram, precei ražotājs noteicis izmēģinājuma periodu vai par samaksu ir
iegādāts preces izmēģinājuma laika sertifikāts ). SIA „Studio Moderna” lūdz patērētājus ievērot nosacījumus, ka prece, kuru vēlaties atgriezt, nedrīkst būt
lietota, izņemot gadījumu, kad iegādāts izmēģinājuma laika sertifikāts. Pārējos gadījumos Preci Jūs variet izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai
iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, preces raksturu un tās darbību. 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.
MK 255 22.punkts - gadījumi, kuros patērētājs nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības:Veselības un higiēnas apsvērumi - atvērts tādas
preces iepakojums, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (tūlītēja patēriņa preces, personiskās higiēnas preces).
Prece atpakaļ jānosūta pa pastu uz adresi: SIA "Studio Moderna", Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes novads, LV-1000. Sūtot SIA “Studio
Moderna” oriģinālajā transporta iepakojumā (sūtīšanas kartona kastē), kurā prece tika saņemta, preces atpakaļ sūtīšana no pasta nodaļas ir bezmaksas



*Ja prece pasūtīta attālināti un ir izņemta kādā no veikaliem, tā jāatgriež veikalā, kurā tā ir saņemta.

Atgriešanas iemesls. Vajadzīgo atzīmēt ar

X

Izmantojot 14 dienu (*30 dienas Club5) atteikuma tiesības
Naudas atmaksu vēlos saņemt ar pasta starpniecību
Ar pārskaitījumu uz bankas kontu _______________________________________________________________
(maksātāja bankas nosaukums un konta Nr.)

Preces ID.
Nr.

Preces nosaukums

Skaits
(gab.)

Atgriešanas
iemesls
(norādīt
ciparu)

SIA
Studio
Moderna
piezīmes
1.Nepareizs/ bojāts sūtījums
2.Neatbilst piedāvājumam
3.Bojāta/ brāķēta prece
4.Neatbilst iecerētajam
5.Cits

Vēlos preces remontu vai preces nomaiņu
Preces ID

Preces nosaukums

Komentāri

Skaits
(gab)

Piezīmes

Patērētāja paraksts: ______________________ /___________________________/__________________________
Paraksta atšifrējums

Datums

