Patērētāju atteikuma tiesību veidlapa
__________, 20___.gada ____.__________
Pakalpojumu sniedzējs:
SIA „LIVAS KTV”, Reģ.nr. 40003637208
Juridiskā adrese: Vidrižu iela 1, Rīga, LV-1006
Konta Nr.LV40HABA0551004959198
AS "Swedbank"
Kods: HABALV22
e-pasts: info@livas.lv
Patērētājs:
Vārds, uzvārds: ____________________________________
___________________________
Patērētāja adrese: ________________________________________________________________
Pakalpojuma nosaukums: __________________________________________________________
Pakalpojuma ierīkošanas adrese: __________________________________ __________________
Dokuments,
kas
apliecina
pakalpojuma
ierīkošanu
(līguma
Nr.):
______________________________ _______
Patērētāja telefona numurs: _____________________________ _ _________________________
Patērētāja bankas konts: ___________________________________________________________
Patērētāja paziņojums par atteikumu:
Patērētāja atteikuma izmantošanas iemesls (nav obligāti norādīt):
_______________________________________________________________________________
Informēju, ka vēlos izmantot patērētāja atteikuma tiesības, saskaņā ar Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma 12.pantu un atteikties no iepriekš norādītā elektronisko sakaru
pakalpojuma līguma.
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesības regulējošiem noteikumiem.
Patērētāja paraksts un atšifrējums:_____________________________________________________
Aizpildīta un parakstīta Atteikuma tiesību veidlapa kopā dokumenta kopiju, kas apliecina
PAKALPOJUMA ierīkošanu, jāiesniedz SIA ''LIVAS KTV'' vienā no turpmāk norādītajiem
veidiem:
a) SIA ''LIVAS KTV'' juridiskajā adresē Vidrižu ielā 1, Rīgā, LV-1006, personīgi;
b) nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā;
c) Elektronisko dokumentu likuma prasībām atbilstošu elektronisko dokumentu nosūtot uz
elektronisko pastu info@livas.lv.

Pakalpojums sniedzēja atzīme par veidlapas saņemšanu:__________________________________
(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums un datums)

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu PAKALPOJUMA sniegšanas gadījumā
Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no SIA ''LIVAS KTV'' (turpmāk – LIVAS)
elektronisko sakaru pakalpojuma (turpmāk - PAKALPOJUMS), neminot atteikšanās iemeslu,
saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta noteikumiem.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām (ja termiņa pēdējā diena
iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu
datuma sekojošajai darba dienai (ieskaitot)), skaitot no PAKALPOJUMA ierīkošanas dienas, kas
norādīts pieņemšanas nodošanas aktā par PAKALPOJUMA ierīkošanu.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jāinformē LIVAS par lēmumu atteikties no
PAKALPOJUMA, jāaizpilda šī veidlapa un jāiesniedz LIVAS vienā no turpmāk norādītajiem
veidiem:
a) SIA ''LIVAS KTV'' juridiskajā adresē Vidrižu ielā 1, Rīgā, LV-1006, personīgi;
b) nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā;
c)Elektronisko dokumentu likuma prasībām atbilstošu elektronisko dokumentu nosūtot uz
elektronisko pastu: info@livas.lv.
Saistībā ar atteikšanos no PAKALPOJUMA 14 dienu termiņā, Jums jāatdod pakalpojuma
pieslēguma iekārtas vai jāatmaksā to vērtība saskaņā ar LIVAS izsniegto rēķinu.
Sakarā ar atteikšanos no PAKALPOJUMA 14 dienu termiņā, Jums netiks piemērots
līgumsods par atteikšanos no pakalpojuma pirms pakalpojuma izmantošanas minimālā termiņa
beigām.
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma
tiesību izmantošanu nosūtīsiet/nodosiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Patērētāju tiesību atteikuma veidlapa pieejama arī Pakalpojuma sniedzēja klientu
apkalpošanas centrā Vidrižu ielā 1, Rīgā, LV-1006.

