
ATTEIKUMA VEIDLAPA 

Šī Atteikuma veidlapa veidota saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta 
noteikumos nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” noteikto. Patērētājam ir tiesības vienpusēji atteikties no 
distances līguma (turpmāk – Līgums), kas noslēgts ar pārdevēju, proti, ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“WATT”, Reģ.Nr.: 40203104493, Juridiskā adrese: Katlakalna 6D, Rīga, LV-1073, Latvija.  

Atteikuma veidlapa paredzēta atteikuma tiesību īstenošanai. Lūgums aizpildīt, parakstīt un nosūīt šo 
veidlapu pa pastu, veidlapu adresējot SIA “WATT”, Katlakalna 6D, Rīga, LV-1073, Latvija, vai elektroniskā formātā 
sūtot  uz e-pastu - shop@watt.lv. 

Atteikuma tiesības neattiecas uz pircējiem, kas ir juridiskas personas, tostarp personām, kas iegādājušās preces 
citām, kas nav uzskatāmas par patēriņa, vajadzībām. 

Atteikumu tiesības 

1. Atbilstoši Atgriešanas noteikumu 1.4.1. punktam, patērētājam, aizpildot atteikuma veidlapu, ir tiesības 14 
(četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Līguma, neminot iemeslu. 

2. Atgrieztās preces patērētājs nodod SIA “WATT” filiālē Rīgā, Katlakalna 6D, LV-1073. Lai uzzinātu par citām 
preces atgriešanas iespējām, lūgums sazināties, rakstot uz e-pastu shop@watt.lv, vai zvanot uz tālruni +371 
67 55 7215. Preces jānogādā SIA “WATT” bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu 
laikā no dienas, kad iesniegts paziņojums par lēmumu atteikties no Līguma. 

3. SIA “WATT” pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Atteikuma veidlapas vai cita 
patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci 
samaksāta līdz Līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas 
summu par preci, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanas vai nosūtīšanas 
apstiprinošus dokumentus. 

4. Lūdzam ņemt vēra, ka SIA “WATT” par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt 
iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad prece nosūtīta uz SIA 
“WATT” norādīto adresi, izmatojot kurjerpastu, pastu vai citu piegādes veidu, SIA “WATT pārbauda preces 
stāvokli, izvērtē bojājumus, vizuālo atbilstību un komplektāciju saņemšanas brīdī. Patērētājs tiek informēts un 
pārdevējs nosūtīta patērētājam konstatācijas akta kopiju.  

Vārds:                               Uzvārds:                               

Datums: Atzīmējiet datumu  Telefona Nr.:                               

Adrese:                                                              LV -                                

Paziņoju, ka vēlos atteikties no Līguma, kas noslēgts par šādas preces iegādi:

Preces nosaukums:                                                                                                                                  

Preces cena:                 EUR Pasūtījuma vai Rēķina Nr.:                             

Preces saņemšanas 
datums:

Atzīmējiet datumu       

Atteikuma iemesls (Nav 
obligāts):                                                                                                                                

Bankas konta Nr.                                                                                                                           

Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga, kā arī esmu iepazinies ar 
interneta veikala watt.lv noteikumiem un nosacījumiem. !

SIA ”WATT” 

Juridiskā adrese: Katlakalna 6D, Rīga, LV-1073, Latvija 

Tel.: +371 67 55 7215      Reģistrācijas numurs: 40203104493


PVN maksātāja numurs: 40203104493


A/S Swedbank 
LV06HABA0551044318045


Mājas lapa: watt.lv




  

5. Rekomendējam preces nodot klātienē, lai izvairītos no strīda situācijām. SIA “WATT” vērš uzmanību uz to, ka, 
konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, SIA “WATT” patur tiesības vērsties tiesā ar prasības 
pieteikumu pret patērētāju par uzņēmumam “WATT” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja 
rīcības rezultātā.  

Paraksts ________________________     Datums:  


