
ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar ES direktīvu Nr. 2011/83/EU par patērētāju tiesībām, Jums ir tiesības atteikties no līguma 14 dienu laikā, nepaskaidrojot iemeslu.

Atteikuma periods 
Atteikuma perioda 14 dienas sākas no datuma, kad iegādātā prece ir nonākusi pircēja īpašumā. Piemēram, ja iegādāto preci esat saņēmis pirmdienā, 1. datumā, 
tad atteikuma tiesības ir spēkā līdz pirmdienai, 15. datumam. Ja atteikuma tiesību termiņa pēdējais datums iekrīt sestdienā vai svētdienā, vai valsts svētku 
dienās, tad termiņa pēdējais datums ir nākamā darba diena. 

Kā atteikties no pirkuma? 
Pirms atteikuma perioda beigām Jums ir jāinformē savs Tupperware konsultants par atteikšanos no līguma. Atteikuma paziņojums ir jānosūta nepārprotamā 
formā, piemēram, izmantojot pievienoto standarta atteikuma formu. Atteikuma termiņš ir ievērots, ja paziņojums ticis nosūtīts pirms atteikuma perioda beigām. 

Paziņojumu par atteikuma tiesību īstenošanu jāiesniedz: 

  Konsultanta zīmogs

         

Ko darīt ar saņemtajām precēm? 
Ja esat saņēmis preces vai daļu no precēm, tad Jūsu pienākums ir nogādāt tās atpakaļ. Preces ir jānosūta atpakaļ bez kavēšanās 14 dienu laikā pēc dienas, kad 
esat paziņojis par atteikuma tiesību izmantošanu. Preču sūtīšanas izdevumus sedz pircējs. 

Maksājumu atgriešana
Mēs atmaksāsim visus Jūsu veiktos maksājumus, ieskaitot sūtīšanas izmaksas, 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas. 
Taču maksājumu atgriešana tiek veikta ne ātrāk kā pēc atgriezto preču saņemšanas vai atbilstoša dokumenta par preču atgriešanu saņemšanas. Ja nav panākta 
cita veida vienošanās, maksājums tiek atgriezts tādā pašā maksājuma veidā, kādā tika veikts sākotnējais maksājums. 

TUPPERWARE GARANTIJA 
Visiem Tupperware izstrādājumiem garantija ir ražošanas un izstrādājuma materiāla brāķa gadījumos. Tas nozīmē, ka izstrādājumu ar šādu brāķi jebkurā laikā 
vari apmainīt pie sava Tupperware konsultanta. Nolietojušos izstrādājumus, kā arī izstrādājumus, kas nepareizi lietoti un kam nav divu iepriekš minēto brāķu 
veidu, nemaina un uz tiem neattiecas kvalitātes garantijas.

PIEKRĪTU, KA 

Saistībā ar Tupperware pasākuma organizēšanu un manu Tupperware produktu pirkumu, manus personas datus par pirkumu, vārdu un adresi/e-pasta adresi 
apkopos un reģistrēs tirgojošais Tupperware konsultants. Iepriekš minētās informācijas reģistrācija un apstrāde ir nepieciešama, lai Tuperware organizācijas 
varētu nodrošināt Tupperware produktu tirdzniecību un Tupperware demonstrāciju rīkošanu, statistikas datu apkopošanai, mārketinga mērķiem un sadar-
bības īstenošanai starp Tupperware konsultantiem, Tupperware izplatītājiem un uzņēmumu Tupperware Nordic A/S. 

Es saprotu, ka apkopotā informācija tiek nosūtīta Tupperware izplatītājam, kurš ir atbildīgs par konsultanta reģionu, kā arī uzņēmumam Tupperware Nordic 
A/S, lai varētu īstenot iepriekš minētās darbības. Apkopotā informācija netiks izplatīta trešajām pusēm ārpus Tupperware organizācijas bez īpašas manas 
piekrišanas. 

Manu personas datu apstrāde tiks veikta saskaņā ar Likuma par personas datu apstrādi prasībām. Esmu informēts/-a, ka saskaņā ar Fizisko personu datu 
aizsardzību, esmu tiesīgs/-a saņemt informāciju par saviem personas datiem, ko attiecīgi glabā Tupperware izplatītāji un uzņēmums Tupperware Nordic A/S. 
Papildu informāciju par personas datu apkopošanu un apstrādi iespējams saņemt no konsultanta.

  

STANDARTA ATTEIKUMA VEIDLAPA
(Šī veidlapa ir jāaizpilda un jānosūta atpakaļ tikai tad, ja tiek izmantotas atteikuma tiesības)

Ar šo paziņoju, ka vēlos izmantot atteikuma tiesības turpmāk minētajām precēm:

Saņemts: 

Pircēja vārds:

Adrese:

E-pasts: 

Datums:

 

Konsultanta zīmogs

Paraksts: 


