
Sūdzību veidlapa pirkumam Nr.

Sūdzību iesniegšanas procedūra
Lūgums aizpildīt šo veidlapu, ja ir radušās sūdzības saistībā ar produktu, vai vēlaties noformēt produkta atgriešanu, vai arī atkāpties no Līguma 
un nosūtīt to atpakaļ ar precēm

Preces nosaukums Daudzums


1.

2.

3.

4.

Bojātas preces saņemšanas gadījumā, lūgums veikt iepakojuma fotofiksāciju un nosūtīt uz e-pastu palidziba@bonami.lv 2 dienu laikā; pretējā 
gadījumā mēs nevarēsim iesniegt sūdzību pārvadātājam saistībā ar bojātajām precēm.

Iemesls 1 - Sūdzība (prece ir bojāta)

Iemesls 2 – Sūdzība (prece nestrādā)

Iemesls 3 – Sūdzība (prece neatbilst aprakstam)

Iemesls 4 – Atgriešana (saņemta cita prece)

Iepriekš norādītajā preču sarakstā atlasītajam priekšmetam, atzīmējiet, ka veicat preces atgriešanu (arī gadījumā, ja atkāpjaties no Līguma) vai 
sūdzaties par preci, un sadaļā “Iemesls” ievadiet atgriešanas vai sūdzību iemeslu (iemesla numurs ir pietiekams):

lemesls 5 – Atgriešana (prece ir nepilnīga)

Iemesls 6 – Atkāpšanās no Līguma (iemesls nav norādīts)*

Iemesls 7 – Atkāpšanās no Līguma (neatbilst gaidītajam, cits)*

Lūgums pārbaudīt vai aizpildīt sekojošo informāciju (ja tā ir tukša), lai atgrieztās preces varētu tikt pareizi apstrādātas.

Lūgums nosūtīt preci (365 dienu laikā nesabojātā iepakojumā, ja veicat preču atgriešanu) uz šo adresi ar šo aizpildīto un parakstīto veidlapu. Tas 
veicinās pieprasījuma ātrāku apstrādi. Lūgums nesūtīt preci norādot apmaksas veidu – skaidrā naudā pēc preces piegādes; šādi sūtījumi tiks 
atgriezti atpakaļ sūtītājam, tādejādi nevajadzīgi pagarinot sūdzību izskatīšanas procedūru.


Bonami – sūdzību nodaļa, Omniva LV (sorting center), Packeta International, 94730454, Dzirnieku iela 24, Mārupe, Mārupes novads, 
LV-2167, Latvija


* Ja atkāpjaties no Līguma, kā patērētājs, jums nav jānorāda iemesls. 14 dienu laikā, pircējam – patērētājam ir tiesības 
atkāpties no pirkuma līguma, nenorādot iemeslu.


Naudas atgriešanai, pārdevējs izmantos tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus izmantoja pircējs sākotnējam darījumam, ja vien pārdevējs nenosaka citādi. Pēc pircēja pieprasījuma, nauda tiks atgriezta viņa bankas kontā. 
Pārdevējs ir tiesīgs atgriezt pircēja samaksāto atlīdzību jau tad, kad pircējs atdod preci vai izmantojot citu veidu, ja pircējs tam piekrīt un tas nerada nekādas papildu izmaksas. Skaidrās naudas maksājumiem, saskaņā ar 
uzņēmējdarbības noteikumiem un sūdzību izskatīšanas kārtību, pircējs piekrīt, ka finanšu summa viņam tiks atmaksāta ar pārskaitījumu uz bankas kontu, kuru tas ir ievadījis šajā veidlapā. 

Konta numurs:

Preces pasūtīšanas datums: 

Preces saņemšanas datums (datums, kurā prece pieņemta):

Klienta vārds un uzvārds:

Adrese:

Datums: Paraksts:

E-pasts: Telefons:

Atgriešana




Sūdzība Iemesls (skat. zemāk  2.punktu)

palidziba@bonami.lv

www.bonami.lv


Uz personas datu apstrādi attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (EU) 2016/697 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti, un atceļ Direktīva 95/46/EEK, (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Akts Nr.110/2019 par personas datu apstrādi, ar grozījumiem. 


