SIA Studio Moderna
Dēļu iela 4
Rīga LV 1004
Reģ. Nr. 40003617324

Garantijas veidlapa un pavadzīme (kopija) ir apliecinājums
Jūsu tiesībām preci nosūtīt atpakaļ!

Garantijas veidlapa preces/detaļas maiņai vai remontam.
(Preces nosūtīšanas iespēja garantijas laikā, ja iegādātajai precei konstatēts kāds defekts)
Pirms preču nosūtīšanas, lūdzam par to informēt mūs, zvanot pa tālr. +371 67807675, vai
rakstot uz e-pastu: garantija@top-shop.lv
Vārds

______________________

Uzvārds ______________________
Sūtītāja tālrunis _____________________

Adrese ___________________________________ LV - __________

Pavadzīmes Nr _________________

Preces saņemšanas datums______________________

Norādīt nosūtītās preces/detaļas nosaukumu, daudzumu (gab)
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Norādīt preces atpakaļ nosūtīšanas iemeslu:
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................................

Patērētāja paraksts: ______________________ /___________________________/ ________________
Paraksta atšifrējums

Datums

Atbilstoši likumā noteiktajam Patērētājam ir tiesības 24 mēnešu laikā no preces iegādes dienas pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem
neatbilstošu preci. Atgādinām, ka PTAC normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas. Juridiskajām personām
( ierīcēm, jo tās tiek izmantotas profesionālos nolūkos) tie ir 6 mēneši no pirkuma saņemšanas brīža.
*Preci, ja tā ir iegādāta pa pastu vai ar kurjera starpniecību jānosūta pa pastu uz adresi: SIA Studio Moderna, Kalniņi- B, Mārupe, LV2167. Sūtījumam jāpievieno pirkuma apliecinājuma dokumenta kopija, aizpildīta garantijas veidlapa vai prasījums brīvā formā. Ja prece
nav smagāka par 10 kg, par preces nogādāšanu pārdevējam un nogādāšanas izdevumu segšanu ir atbildīgs klients.
*Preci, ja tā iegādāta/ saņemta kādā no pastāvīgās tirdzniecības vietas adresēm ( veikalos) jānogādā konkrētā veikalā, kurā prece ir
iegādāta. Ja prece nav smagāka par 10 kg, par preces nogādāšanu pārdevējam un nogādāšanas izdevumu segšanu ir atbildīgs klients. Līdzi
ir jāpaņem pirkuma dokuments ( čeks, vai pavadzīme), veikalā aizpildīsiet prasījuma pieteikumu.
Prasījuma pieteikumi tiek izskatīti 15. dienu laikā. Garantijas remonta vai preces/ detaļas apmaiņas ilgums atkarīgs no katras preces vai
bojājuma individuāli, maksimālais termiņš ir 30. dienas. Gadījumā, ja termiņš tiek pārsniegts, tas tiek individuāli saskaņots.

1.

Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja Jums ir saglabāts pirkuma apliecinājuma dokuments (čeks, pavadzīme, pasta
apmaksas kvīts), un prece ir izmantota tikai tam paredzētajam mērķim.

1.1. Garantijas nosacījumi nav spēkā ja bojājumi ir radušies lietotāja vainas dēļ: prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un
nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; dabiska nolietojuma gadījumos; bojātas, salauztas
konstrukcijas, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, prece ir kopta nepareiziem līdzekļiem; ce bojāta dažādu sadzīves un ārējo
faktoru dēļ, piemēram, netīrumi, mitrums, triecieni, nepiemērotas uzglabāšanas un lietošanas gadījumos radies pelējums.
2.

Informējam, ka garantijas nosacījumi nevar būt attiecināmi uz preces papildus piederumiem, piemēram, baterijām,
akumulatoriem, maināmiem aksesuāriem (putekļusūcēja filtriem, maināmiem uzgaļiem, birstēm un lupatiņām), kā arī uz higiēnas
un nolietojamām lietām (mazgājamiem līdzekļiem, pūku noņemšanas rullīšiem).
________________________________________________________________________
SIA Studio Moderna klientu serviss
(darba dienās: 09:00 - 17:00) t: 67807675

