
Preču piegāde un apmaksa  

Preces tiek piegādātas 2 darba dienu laikā, skaitot no pasūtījuma apstiprināšanas brīža 
-darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Visas preces tiek piegātas ar kurjeru – tieši uz Jūsu 
norādīto adresi – tāpēc Jūs paši varat noteikt vēlamo preču piegādes dienu. Ja pasūtat 
preces Internetā – ievadot piegādes informāciju, ierakstiet vēlamo piegādes dienu ailē: 
„Komentāri, ieteikumi”, ja pasūtat pa telefonu – nosauciet vēlamo piegādes dienu 
operatoram, kas pieņem Jūsu pasūtījumu. 

Parasti preces tiek piegādātas 2 darba dienu laikā. Ja preces pašreiz nav noliktavā, Jūs 
tās saņemsiet tikko tās būs pieejamas - mēs personīgi ar Jums sazināsimies, lai 
vienotos par preces piegādes dienu. 

Samaksa par preci ir jāveic tās saņemšanas brīdī - tāpēc visi pirkumi mūsu 
Internetveikalā ir pilnīgi droši, jo vispirms mēs Jums piegādājam preces un Jūs par 
tām maksājat tikai tad, kad esat tās jau saņēmuši. 

Papildus samaksai par preci preces saņemšanas brīdī ir jāapmaksā preces piegādes 
izmaksas. Par preces piegādes izmaksām Jūs tiksiet informēts, veicot preces 
pasūtījumu. 

Samaksa ir jāveic kurjeram skaidrā naudā vai ar bankas karti. 

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā www.TVshops.info nosaka LR 2014. gada 20. 
maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu". 

Visu preču cenas ir norādītas EUR ar iekļautu PVN 21%. 

Cenas un preču piedāvājums interneta veikalā var tikt mainīti bez brīdinājuma. 

Jebkuras informācijas, kas ir pieejama interneta vietnē www.TVshops.info 
pārpublicēšana bez atsauces uz www.TVshops.info ir stingri aizliegta. 

  

Atteikuma tiesības un kādos gadījumos tās var izmantot. 

    Slēdzot distances līgumu , t.i. veicot pirkumu interneta veikalā www.TVshops.info, 
Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro 
dienu laikā skaitot no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesības neattiecas uz 
juridiskām personām. 

    Atteikuma tiesību termiņš jāskaita šādi: ja tiek iegādāta prece - no dienas, kad 
patērētājs ir ieguvis preci valdījumā; ja 1 pasūtījumā tiek pasūtītas vairākas preces, 
kuras piegādā atsevišķi, - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā pēdējo preci; 
ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, - no dienas, kad 
patērētājs ir ieguvis valdījumā, preces pēdējo partiju vai daļu. 

    Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai 
pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Atcerieties! Atteikuma 



tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams 
preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā 
veikalā). 

    Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz 
preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību 
izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces 
vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. 

    Interneta veikalam www.TVshops.info ne vēlāk kā preces piegādes brīdī Jums ir 
jānosūta atteikuma veidlapa, kurā norādīts pārdevēja nosaukums, adrese un sniegts 
atteikuma tiesību apraksts. 

    Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci 
pārdevējam.Atgriežot preci pārdevējam, Jums ir jānodrošina iepakojums drošai preces 
transportēšanai. 

    Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai 
pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, 
kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ. 

    Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam www.TVshops.info ir 
pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad 
Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas. 
Interneta veikals www.TVshops.info atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā 
norādīto bankas kontu. 

 

Kādos gadījumos Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, slēdzot distances 
līgumu. 

Brīdī, kad saņemiet preci, lūdzu pārliecinieties vai tā atbilst pasūtītajai – ražotājs, 
modelis, izmērs, krāsa un citi svarīgi parametri. Lai izvairītos no pārpratumiem, 
pamanot uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdziet kurjeram tos piefiksēt preces 
piegādes pavadveidlapā. Šāda darbība palīdzēs noteikt to, vai prece bojāta piegādes 
laikā! Atcerieties, ka Jūs esat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos – tāpēc 
izsūtot preci atpakaļ Jums ir jānodrošina, lai preces transportēšanas laikā preces 
iepakojumam vai precei nevarētu rasties nekāda veida bojājumi. Lai, izvairītos no 
pārpratumiemiem, mēs iesakām preci nosūtot atpakaļ arī apdrošināt, pretējā gadījumā 
par preces boajājumiem atbildību uzņemieties Jūs. 

 Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības Jūs nevarat izmantot: 

1. ja esat iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un 
atvēris tā iepakojumu; 

2.  ja Jūs slēdzat līgumu, kas saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem; 
3. ja Jums tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai tai drīz beidzās derīguma 

termiņš; 



4. ja prece tiek izgatavota pēc Jūsu norādījumiem vai prece ir nepārprotami 
personalizēta; 

5. ja Jūs esat atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu 
dēļ nevar atdot atpakaļ (kā - apakšveļa, zeķes, komprsijas zeķes un zeķubikses, 
vibromasažieri, pēdu vīles, audio austiņas, epilatori ,bārdas skuvekļi, 
bārdas/matu trimmeri, matu taisnotāji, un citas tamlīdzīga rakstura preces, 
kuras lietošanas laikā tiešā veidā saskaras ar cilvēka ķermeni). 

 


