
     INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMA TIESĪBĀM 

Pieslēguma Nr. __________________________ 

Abonents:  Vārds, Uzvārds   ___________________________________________________________________________________  

 Personas kods    __ __ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ 

Personu apliecinoša dokumenta dati: 

Dokumenta nosaukums  ____________________________________________________________  
                                                   (Pase vai autovadītāja apliecība) 

Valsts kods, ja ir uzrādīta pase  _______________________________________________________  

Dokumenta sērijas numurs  __________________________________________________________  

Dokuments izsniegts  _______________________________________________________________  
                                          (dd.mm.gggg) 

Dokuments derīgs līdz  _____________________________________________________________  
                                           (dd.mm.gggg) 

Abonentam – patērētājam, ir tiesības 14 dienas no Līguma spēkā stāšanās izmantot atteikuma tiesības, atdodot 
Dīlerim atpakaļ Līguma ietvaros saņemtās Iekārtas un Galiekārtas, un citas preces pilnā komplektācijā un 
iesaiņojumā. Ja nav pārsniegts pakalpojumu izmēģināšanas apjoms: balss pakalpojumiem – 60 minūtes sarunām 
LMT tīklā, 0 minūtes sarunām uz citiem elektronisko sakaru tīkliem – atteikuma tiesību izmantošana atbrīvo 
Abonentu no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Dīlerim. Par 
sniegtajiem pakalpojumiem virs noteiktā apjoma LMT piemēro maksu atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem. Abonents 
ir atbildīgs par saņemtās preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, kā arī esmu iepazinies ar atteikuma tiesību izmantošanas 
nosacījumiem.  
Šī veidlapa ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

Datums:    _________________________________ 

 (Datums) 

Paraksts:   _________________________________ 

(Paraksts)                                                                                                                                                          LMT eksemplārs 
 

 

     INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMA TIESĪBĀM 

Pieslēguma Nr. __________________________ 

Abonents:  Vārds, Uzvārds   ___________________________________________________________________________________  

Abonentam – patērētājam, ir tiesības 14 dienas no Līguma spēkā stāšanās izmantot atteikuma tiesības, atdodot 
Dīlerim atpakaļ Līguma ietvaros saņemtās Iekārtas un Galiekārtas, un citas preces pilnā komplektācijā un 
iesaiņojumā. Ja nav pārsniegts pakalpojumu izmēģināšanas apjoms: balss pakalpojumiem – 60 minūtes sarunām 
LMT tīklā, 0 minūtes sarunām uz citiem elektronisko sakaru tīkliem – atteikuma tiesību izmantošana atbrīvo 
Abonentu no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Dīlerim. Par 
sniegtajiem pakalpojumiem virs noteiktā apjoma LMT piemēro maksu atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem. Abonents 
ir atbildīgs par saņemtās preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. 

Esmu iepazinies ar atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem.  
Šī veidlapa ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

Datums:    _________________________________ 

 (Datums) 

Paraksts:   _________________________________ 

(Paraksts)                                                                                                                                                Abonenta  eksemplārs 


