
              «iDrone» SIA, Reģ. Nr.42103081582,

                   Jur. Adrese:  Siļķu iela 3-33, Liepāja, Latvija, LV-3405
                                       e-pasts: info@idrone.lv, www.iDrone.lv, Tel.+371 22442565

             Bankas konts: LV57HABA0551044319552, Swedbank AS

ATTEIKUMA TIESIBU VEIDLAPA 

Ja vēlaties atteikties no līguma un atgriezt preci, ludzu, aizpildiet un parakstiet, un nosutiet so veidlapu pa
pastu  uz  «iDrone» SIA juridisko  adresi  vai  uz  e-pastu  -  info@idrone.lv.  *  Lūdzu  ņemiet  vērā,  ka  Jūsu  sniegtai
informācijai ir jābut precīzai.

ES, 

Vārds                 Uzvārds      

Adrese            

Telefons                  E-pasts 

Bankas konts    

pazinoju, ka es velos atteikties no liguma, ko esmu nosledzis par *adas preces iegadi: 

Prece              

 
Preces cena                           Pasūtījuma numurs                                 Saņēmšanas  datums

                                                                     

Atteikuma 
iemesls 

ATTEIKUMA TIESIBAS 

1. Jums ir tiesības 14 (cetrpadsmit) dienu laika atteikties no līguma, neminot atteikuma iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantosanas termiņs beidzas pēc 14 dienam, atteikuma tiesību termiņs sakas
ar dienu, kad Jus vai tresa persona, kas nav parvadatajs un ko Jus esat noradījis, kad prece ir
iegūta savā īpašumā. 

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jainformē SIA «iDrone», juridiska adrese: Siļķu iela 3-
33, Liepaja,  LV-3405, Tel.+371 22442565, e-pasts:  info@idrone.lv  par lēmumu atteikties no
noslēgta līguma.

4. Preces janodod www.iDrone.lv juridiskajā adresē, bez kavēsanas un jebkura gadījuma ne vēlak,
ka 14 dienu laika no dienas, kad Jus  paziņojat SIA «iDrone» par savu lēmumu atteikties no
noslēgta līguma. Termiņs tiks ievērots,  ja Jus preces nosutīsiet vai nogadasiet SIA “iDrone”
pirms 14 dienu termiņa beigam.

___________________________________________________________________________________________________________

PAPILDUS INFORMĀCIJA

SIA «iDrone» informē, ka par precēm, kas sutītas pa pastu, preču pieņemsanas brīdī Jums ir tiesības fiksēt iespējamos
preces  vizualos  bojajumus,  ka  arī  preces  komplektacijas  saturu.  Gadījumos,  kad,  nosutot  preces  SIA «iDrone»,
izmantojot kurjerpastu, SIA «iDrone» saņemsanas brīdī konstatēs preces bojajumus vai preces neatbilstību vizualajam
stavoklim un komplektacijai preces, Jums tiks nosutīta konstatacijas akta kopija.

SIA «iDrone» ludz patērētajus preci lietot tiktal, cik tas nepieciesams preces rakstura, īpasību un darbības parbaudei, un
paziņo, ka konstatējot atpakaļ atdotas preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesa ar prasības pieteikumu par SIA «iDrone»
radīto zaudējumu segsanu, kas radusies patērētaja rīcības rezultata.

DATUMS: _______________ PARAKSTS: _______________
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                                      YUKON  SIA, Reģ. Nr.42103088542
        Jur. Adrese: Siļķu iela 3-33, Liepāja, Latvija, LV-3405
e-pasts: info@idrone.lv, www.iDrone.lv, Tel.+371 22442565
  Bankas konts: LV42HABA0551046238385, Swedbank AS
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