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Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu 

 

Atteikuma tiesības 

 

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu. 

 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, 

kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir 

ieguvusi Preci/es valdījumā. 

 

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu uz mūsu 

juridisko adresi: Pulkveža Brieža iela 93B – 12, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 vai e-

pastu: autodalas@detalas.lv , ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat 

izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Lai atteikuma 

tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību 

izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.  

 

Atteikuma radītās sekas 

 

 Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos 

maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, 

ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta 

piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu 

laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. 

Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt 

sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā 

gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. SIA „GZ 

AUTO” patur tiesības aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši Preci/es 

atpakaļ. Jums Prece/es jānodod SIA „GZ AUTO” adresē: Rīga, Pildas iela 16B, bez 

nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad 

Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs 

Preci/es nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Jums būs jāsedz ar preču 

atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Jūs esat atbildīgs tikai par Preču vērtības 

samazināšanos, ja Preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo Preču veidu, īpašības 

un darbību, bet citos nolūkos. 
  

https://detalas.lv/kontakti/


 

 

 

Atteikuma veidlapa 

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma. 

Adresāts: 

SIA”GZ AUTO” 

Reģistrācijas numurs: 40203231971 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 93B – 12, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

Tālrunis: 25689007 

e-pasts: autodalas@detalas.lv  

Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no līguma, ko 

esmu/esam noslēdzis/noslēguši par šādu Preču iegādi/pakalpojumu sniegšanu 

[nevajadzīgo svītrot]  

Preces nosaukums/identifikācijas numurs/skaits: ______________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Saņemšanas datums  _____________________________________________________ 

Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i) ________________________________________ 

Patērētāja(-u) adrese _____________________________________________________ 

Patērētāja(-u) paraksts(-i) [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta papīra formātā] ___________ 

Datums _______________ 


