
Pircēji, kas iegādājušies preces SIA Capital Classic interneta veikalā (www.capital.lv) vai 
Capital veikalā Ganību dambī 23c, Rīgā ir tiesīgi izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 
14 kalendāro dienu laikā. 
 
Atteikuma tiesības ir spēkā gadījumos, ja prece tiek atgriezta pilnā komplektācijā (prece, 
aksesuāri, kā arī preces iepakojums), uzrādot oriģinālo, pirkumu apliecinošo dokumentu. 
 

Atteikuma tiesību izmantošana 

Izņemot šo noteikumu 22. punktā norādītos gadījumus, patērētājs var izmantot atteikuma 

tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot Patērētāju tiesību aizsardzības 

likuma 12. panta septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, kā arī Ministru kabineta noteikumu 

nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 23. punktā minētās izmaksas. Šis termiņš ir piemērojams 

gadījumos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir izpildījis šo noteikumu 5.10. apakšpunktā 

noteiktās prasības. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita: 

19.1. ja tiek sniegts pakalpojums, – no līguma noslēgšanas dienas; 

19.2. ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav 

pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā; 

19.3. ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, 

– no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis 

patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci; 

19.4. ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, 

kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi 

valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu; 

19.5. līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, 

kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci. 

19.1 Ja līguma priekšmets ietver gan preces pārdošanu, gan pakalpojuma sniegšanu, tad 

atteikuma tiesību termiņu skaita saskaņā ar šo noteikumu 19.2., 19.3., 19.4. vai 19.5. apakšpunktu. 

20. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis patērētājam šo 

noteikumu 5.10. apakšpunktā norādīto informāciju, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības 

un vienpusēji atkāpties no līguma viena gada laikā no sākotnējā atteikuma termiņa beigām, kas 

nosakāms saskaņā ar šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktu. 

21. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis patērētājam šo noteikumu 5.10. 

apakšpunktā norādīto informāciju viena gada laikā no šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 

19.5. apakšpunktā minētās dienas, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji 

atkāpties no līguma 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis minēto informāciju. 

22. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: 

22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma 

tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs 

atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. 

Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan 

pakalpojumu; 

22.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras 

pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību 

termiņā; 

22.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami 

personalizēta; 
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22.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; 

22.5. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ 

nevar atdot atpakaļ; 

22.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām; 

22.7. līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta 

vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir 

atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt; 

22.8. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt 

steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma 

sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas 

nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, 

atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm; 

22.9. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu 

iepakojumu; 

22.10. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie 

tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu; 

22.11. līgums noslēgts atklātā izsolē; 

22.12. līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par 

dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides 

pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai 

noteiktā laikposmā; 

22.13. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu 

nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu 

un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu. 

23. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir iesniedzis pakalpojuma sniedzējam 

pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu, patērētājs maksā pakalpojuma sniedzējam 

summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad 

patērētājs informē pakalpojuma sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu 

aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto galīgo cenu. Ja galīgā cena ir pārmērīga, summu, kas 

jāmaksā patērētājam, aprēķina, pamatojoties uz izpildītās līguma daļas tirgus vērtību. 

24. Patērētājs nesedz izmaksas par atteikuma tiesību termiņa laikā pilnībā vai daļēji sniegtu 

pakalpojumu, ja: 

24.1. pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nav sniedzis šo 

noteikumu 5.10. vai 5.12. apakšpunktā norādīto informāciju; 

24.2. patērētājs nav izteicis pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu. 

25. Patērētājs nesedz izmaksas par atteikuma tiesību termiņa laikā pilnībā vai daļēji piegādātu 

digitālo saturu, izņemot digitālo saturu, kurš piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja: 

25.1. patērētājs nav skaidri piekritis digitālā satura piegādes uzsākšanai pirms 19. 

punktā minētā termiņa beigām; 

25.2. patērētājs nav apliecinājis, ka, dodot piekrišanu digitālā satura piegādes 

uzsākšanai, patērētājs zaudē atteikuma tiesības; 

25.3. pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis šo noteikumu 17. punktā minēto 

apstiprinājumu. 
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