
UAB „Kesko Senukai Digital“   Pirkumiem, kas veikti no 2020.gada 5.maija 
Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius  
Tālr. Nr.: +371 67428800 
E-pasts: info@1a.lv 

 

 

LŪGUMS APMAINĪT PRECI VAI ATMAKSĀT PAR PRECI SAMAKSĀTO NAUDU 

2020. gada ___. _______________  
PIRCĒJA DATI 
Pircēja vārds un uzvārds  
Pircēja e-pasta adrese  
Pircēja tālruņa numurs  
Bankas konta numurs 

 

                    

Konta īpašnieka pilns vārds  
  
PASŪTĪJUMS 
Pasūtījuma numurs  
Pirkuma faktūrrēķina/čeka Nr.  
Preces saņemšanas datums  
 
Paziņoju, ka atsakos no tālāk tekstā norādīto iegādāto preču līguma (vai tā daļas) un apņemos nekavējoties, taču ne vēlāk 
kā 14 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, nodot tālāk tekstā norādītās preces pārdevējam interneta veikala 
noteikumos noteiktajā kārtībā. 
 
ATGRIEŽAMĀS PRECES (jānorāda pilns nosaukums un preces daudzums) 

Nosaukums Daudzums  
  

  
  
  
  

 
Preces(-ču) atgriešanas iemesls. Detalizēti norādiet iemeslu, piemēram, ja prece(-es) tika sabojātas sūtīšanas laikā, lūdzam 
aprakstīt bojājumus. 

 
 
 

 
 

 Lūdzu apmainīt preci pret tādu pašu vai līdzvērtīgu, bet ja tas nav iespējams, tad atmaksāt naudu. 
 Lūdzu atmaksāt par preci samaksāto naudu uz manu norādīto bankas kontu. 
 Apstiprinu, ka prece/-es atgriežu oriģinālā iepakojumā. 

 
Informējam par to, ka UAB “Kesko Senukai Digital” (adrese Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius, e-pasts: info@1a.lv) apstrādā pircēja iesniegtos datus: vārdu, 
uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, elektronisko pastu un citus līgumā norādītos datus UAB “Kesko Senukai Digital” noteiktajiem līguma ar Pircēju noslēgšanas 
un izpildes mērķiem. Personas datu iesniegšana ir nepieciešama, vēloties noslēgt un izpildīt līgumu, kura puse ir Pircējs. Neesot šiem datiem, UAB “Kesko 
Senukai Digital” nevarēs noslēgt un izpildīt līgumu. Šajā punktā norādītie dati ir saglabājami 6 (sešus) mēnešus no izpildītās operācijas. 

 

UAB “Kesko Senukai Digital” datu aizsardzības ierēdņa e-pasts: dpo@1a.lv. Pircējam ir tiesības pieprasīt atļaut iepazīties ar viņa personas datiem, tos izlabot, 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdzēst, ierobežot datu apstrādi. Šīs tiesības var īstenot vēršoties pa elektronisko pastu pie UAB “Kesko Senukai 
Digital”. Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, vispirms ES valstī, kurā ir viņa pastāvīgā dzīves vieta, darba vieta vai vieta un kurā ir 
nodarīts aizdomīgais nodarījums.  
 

Parakstot apliecinu, ka informāciju norādīju pareizi, esmu iepazinies/-usies ar visiem www.1a.lv veikala preču atgriešanas 
noteikumiem un ar tajos norādītajiem nosacījumiem iepazinos un tiem piekrītu. 

______________________________________________________ 
(Pircēja vārds, uzvārds un paraksts*) 

*Ja jums nav iespējas parakstīties karantīnas periodā, veidlapu varat nosūtīt arī bez paraksta. 


