Atteikuma tiesību veidlapa - pieteikums par atteikumu no elektronisko sakaru pakalpojuma līguma
(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no distances līguma)
Datums:

.

.

.

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA “Baltcom”
Juridiskā adrese: Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063
Reģistrācijas Nr.: 40003005264
Tālruņa numurs: 27370000, 67480000
E-pasta adrese: info@baltcom.lv
Klienta vārds, uzvārds:
Līguma noslēgšanas datums:

.

.

.

Pakalpojumu sniegšanas adrese:
											
Pakalpojums: elektroniskie sakaru pakalpojumi
Atteikums no elektronisko sakaru pakalpojuma līguma.
Klienta paziņojums par atteikumu: Ar šo paziņoju, ka vēlos atteikties no elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā
norādītajā pakalpojumu sniegšanas adresē.
Klienta paraksts: 				
Aizpildīta atteikuma tiesību veidlapa ir personīgi jāiesniedz jebkurā BALTCOM klientu apkalpošanas centrā ,līdzi
ņemot personas apliecinošu dokumentu (ID karti vai pasi) Klientu apkalpošanas centru adreses ir pieejamas:
https://baltcom.lv/kontakti/, vai tā ir jānosūta uz info@baltcom.lv ,parakstot dokumentu ar drošu elektronisko
parakstu vai to var pieteikt pašapkalpošanās portālā mans.baltcom.lv
SIA “Baltcom” izsniegtās iekārtas ,pakalpojuma nodrošināšanai, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pakalpojuma
atslēgšanas , jānodod pilnā lietošanas kārtībā un komplektācijā BALTCOM, nosūtot tās BALTCOM pa pastu uz
juridisko adresi :Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063 vai ar kurjerdienesta starpniecību un sedzot ar iekārtu sūtīšanu
saistītās tiešās izmaksas.

SIA BALTCOM
Reģ. Nr. 40003005264
PVN Nr. LV40003005264

Jur. adr.: Maskavas 322, Rīga LV-1063
Pasta adr.: Maskavas 322, Rīga LV-1063
Tālr.: +371 27 370 000, Fakss: +371 67 480 078

Banka: AS SEB banka
Swift: UNLALV2X
Konts: LV88UNLA0050009339203

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu.
Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī Līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no pakalpojumu ierīkošanas (tātad
saņemšanas) dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas
līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (to ieskaitot).
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu rakstveida paziņojumu ir jāinformē mūs par lēmumu
atteikties no noslēgtā līguma,. Paziņojums ir personīgi jāiesniedz jebkurā BALTCOM klientu apkalpošanas centrā
līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu (ID karti vai pasi), vai tā ir jānosūta uz info@baltcom.lv ,parakstot
dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai to var pieteikt pašapkalpošanās portālā mans.baltcom.lv
Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu
nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Atteikuma tiesību izmantošanas sekas.
Jums pakalpojuma nodrošināšanai uzstādītās iekārtas ir nepieciešams bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā
gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no atslēguma dienas, nosūtīt BALTCOM pa pastu vai ar kurjerdienesta
starpniecību, sedzot ar APARATŪRAS sūtīšanu saistītās tiešās izmaksas. Termiņš būs ievērots, ja Jūs iekārtas
nosūtīsiet atpakaļ pirms 3 (trīs) darba dienu termiņa beigām.
Jūs esat atbildīgs par iekārtu vērtības samazināšanos, ja tiks aizkavēta iekārtu atgriešana SIA “Baltcom”.

SIA BALTCOM
Reģ. Nr. 40003005264
PVN Nr. LV40003005264

Jur. adr.: Maskavas 322, Rīga LV-1063
Pasta adr.: Maskavas 322, Rīga LV-1063
Tālr.: +371 27 370 000, Fakss: +371 67 480 078

Banka: AS SEB banka
Swift: UNLALV2X
Konts: LV88UNLA0050009339203

