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Kā atgriezt iegādāto preci? 
 

1. Aizpildiet Atteikuma tiesību veidlapu. 

2. Aizpildīto veidlapu ievietojiet kastē kopā ar apaviem. Pārliecinieties, lai cenu 
zīme nav bojāta un apavi ir tādā pašā stāvkolī, kādus tos saņēmāt. Ja cenu 
zīme ir notrūkusi, to ievietojiet iekšā apavā. 

3. Ja esat veicis pirkumu virs 25eur, Jums pienākas bezmaksas atgriešana. 
Sazinies ar mums veikals@100judzes.lv vai 22007728 (darba dienās 8:00-
17:00), lai saņemtu kodu preces atgriešanai ar Omnivu.  

4. Ja pirkums ir zem 25eur, preces atgriešanas izmaksas sedzat jūs. Noformējot 
sūtīšanu lūdzam izvēlētis jebkuru pakomātu Aizkrauklē. Ka saņēmēju norādiet 
100Jūdzes, tel. Nr.22007728 

5. Ja adrešu karti ir iespējams izdrukāt mājās, tad to izdrukājiet un uzlīmējiet uz 
paciņas. 

a. Sūtot apavus pakomātā jāizvēlās: “nosūtīt” un “iepriekš sagatavots” 
b. Tad noskanēt svītru kodu no adrešu kartes. 
c. Izvēlaties atbilstošu skapīša izmēru 
d. Ievietojiet preci pakomātā un kārtīgi aiztaisi skapīša durvis 

6. Ja adrešu karti nav iespējams izdrukāt mājās: 

a. Sūtot apavus pakomātā jāizvēlās: “nosūtīt” un “iepriekš sagatavots” 
b. Ievadiet saņemto kodu, izdrukājiet uzlīmi pakomātā. 
c. Uzlīmējat to uz paciņas 
d. Izvēlaties atbilstošu skapīša izmēru. 
e. Ievietojiet preci pakomātā un kārtīgi aiztaisiet skapīša durvis. 

7. Nauda tiks atgriezta 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas! 

 

 

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA 
Vārds, Uzvārds: 
 

 

paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par zemāk norādītās preces 
iegādi: 

Pasūtījuma numurs:  
 

Atgriestās preces nosaukums:  
 

Preces cena:  
 

Saņemšanas datums:  
 

Atteikuma iemesls: 
 

 
Svarīgi!!! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci tikai 
pielaikot, lai pārbaudīt tās atbilstību. 
 

Lai saņemtu kodu preces atgriešanai ar Omnivu, lūdzam sazināties 
izmantojot e-pastu veikals@100judzes.lv 

Aizpildītu veidlapu kopā ar preci un pirkuma apliecinošā dokumenta kopiju 14 dienu 
laikā atsūti mums. Iepriekš nosūtot veidlapu un pirkuma apliecinošā dokumenta kopiju uz e-
pastu: veikals@100judzes.lv  

Termiņš būs ievērots, ja preces nosūtīta mums pirms 14 dienu termiņa beigām. 
Par preci nauda tiks atgriezta 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. 

 
 

Pircēja paraksts: ____________________                Datums: _______________________ 
 

 


