
ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Balstoties uz Latvijas Ministru kabineta noteikumiem par distances līgumu, klientam ir tiesības, 

neuzrādot atteikšanās iemeslu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no www.darzacentrs.lv 

iegādātās preces un atdot to atpakaļ pārdevējam. 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Jūs esat ieguvis preces 

valdījumā. 

Lai, atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu 

nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, 

īpašību un darbības pārbaudei, tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. 

Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un 

darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību 

izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un 

drošuma samazināšanos. 

Lai izmantotu atteikuma tiesības: 

·         Lūdzam informēt SIA H3 par lēmumu atteikties no šī līguma aizpildot atteikuma formu 

www.darzacentrs.lv vai nosūtiet informāciju elektroniski uz e-pastu eveikals@darzacentrs.lv vai pa pastu SIA 

H3,  juridiskā adrese: Prāmju iela 14, Jūrmala, LV-2011 

·         Nogādājiet preci un pirkuma apliecinošu dokumentu SIA H3, Ventspils šoseja, 10, Jūrmala, LV- 2011 vai 

vienojieties ar mums par preces atpakaļ nosūtīšanu izmantojot kurjeru (sūtīšanas izmaksas būs jāsedz Jums). 

Svarīgi! Precei ir jābūt pilnā komplektācijā! 

Ja Jūs atteiksieties no šī 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. Jebkurā gadījumā 

no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz 

brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir 

nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. 

Patērētājs nevar pilnībā vai daļēji izmantot atteikuma tiesības, ja: 

·         Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta; 

·         Ja Prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts Preces iepakojums, norautas Preces cenu un logo zīmes, tad 

Piegādātājam ir tiesības aprēķināt preces vērtības zudumu un atskaitīt šo summu no Preces iegādes cenas. 

·         Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei un sācis to lietot, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar 

atdot atpakaļ. 
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·         Ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp Klientu un Piegādātāju par retas/dārgas preces pasūtīšanu 

un ja Klients ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā. 

Ārpustiesas strīdu risināšana 

Sūdzības par pakalpojumu lūdzam iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi eveikals@darzacentrs.lv vai 

rakstveidā, nosūtot uz adresi Prāmju iela 14, Jūrmala, LV-2011 

Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto 

saziņas adresi. 

Ja sūdzība tiks atdzīta par nepamatotu un Jūsu sūdzības atdzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības 

izmantot normatīvajos aktos noteikto strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pārdevējam 

vai pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot: 

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju; 

- iesnieguma iesniegšanas datumu; 

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. 

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinājumiem: 

- http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process 

- http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze 

Tiešsaistes strīdu risināšanas platforma: 

- https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
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