
Patērētāja atteikuma tiesību veidlapa   SIA „Incrinity” 
 

SIA „Incrinity” 
reģ.nr.: 40103828241 

juridiskā adrese: Ūnijas iela 76a-30, Rīga, LV-1084 
e-pasta adrese: info@incrinity.com 

mob. tālr.: 29211622 
 

iesniegums. 
 
Patērētāja vārds, uzvārds: __________________________________________________________  

personas kods: ___________________________________________________________________ 

pasta adrese: ___________________________________________________________________ 

tālruņa numurs: ___________________________________________________________________ 

Dokumenta parauga iegādes datums: 20___. gada ____. _____________ 

Dokumenta parauga iegādes cena:  _____________ 

Dokumenta parauga nosaukums ___________________________________________________________________ 

Atteikuma tiesību izmantošanas iemesli:  _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ar šo es kā patērētājs informēju, ka vēlos izmantot patērētāja atteikuma tiesības, saskaņā ar Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 10. un 12.pantu. Apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesības regulējošiem noteikumiem 
(Patērētāju tiesību aizsardzības likums): 
 

10. pants. Distances līgums 
(1) Distances līgums ir vienošanās starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, pamatojoties uz pārdevēja vai 

pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, 
kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas 
nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību. 

(2) Faksimilu, automātisko atbildētāju un distances saziņas līdzekļus, kurus izmantojot iespējams individuāls kontakts ar 
patērētāju, ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja saņemta patērētāja nepārprotama 
piekrišana. 

 
12. pants. Atteikuma tiesības 
(1) Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot 

līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. 
(2) Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no: 

1) līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas; 
2) distances līguma. 

 (3) Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta otrajā daļā minēto līgumu noslēgšanas brīdī vai preces pārdošanas 
vai pasūtījuma nodošanas brīdī iesniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma 
sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts. 

(4) Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma 
veidlapā. Ja patērētājam netiek izsniegta rakstveida atteikuma veidlapa, rakstveida atteikumu adresē ražotājam, pārdevējam va i 
pakalpojuma sniedzējam, ar kuru noslēgts līgums. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no 
jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai 
pakalpojuma sniedzējam. 

(5) Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no patērētāja rakstveida 
atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci, lietu vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma 
izbeigšanas brīdim. 

(6) Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. 
 

Saskaņā ar SIA „Incrinity” noteikumiem dokumenta paraugs ir digitāls produkts, kas nonāk pie patērētāja līdz ar 
lejupielādes beigām. Par apmaksātiem un lejupielādētiem dokumenta paraugiem nauda netiek atgriezta. Ja dokuments 
ir iegādāts, bet vēl nav lejupielādēts, pircējs var pilnā mērā izmantot pirkuma atteikuma tiesības 14 dienu laikā. 

Iesniedzēja paraksts, atšifrējums: ______________________________________________________ 

Saņemts (datums, pārstāvja paraksts, atšifrējums):  _______________________________________ 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309

