Atteikuma tiesību veidlapa
AS “mogo”
Reģistrācijas Nr. 50103541751 Juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013
Klientu apkalpošanas tālrunis: 66900900
Klientu apkalpošanas elektroniskā pasta adrese: info@mogo.lv
Klienta vārds, uzvārds:
Klienta adrese:
Noslēgtā līguma numurs:
Līguma noslēgšanas datums:
Klienta paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu: ar šo es paziņoju, ka vēlos izmantot Patērētāju
tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības un atkāpties no augstāk minētā patērētāju
kreditēšanas līguma.

Datums:

Paraksts:
(nav nepieciešams, ja dokuments tiek parakstīts
ar drošu elektronisko parakstu)

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu
Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no kreditēšanas līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas
vai no dienas, kad Jums nosūtīti līguma noteikumi, ja tie nosūtīti pēc līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas
iekrīt valstī “oficiāli” noteiktajā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam
sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu rakstveida paziņojumu (1. ierodoties klātienē un aizpildot
atteikuma veidlapu, vai 2. nosūtot aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu uz juridisko adresi: Skanstes
iela 52, Rīga, LV-1013, vai 3. aizpildītu atteikuma veidlapu nosūtot uz klientu apkalpošanas elektroniskā pasta adresi:
info@mogo.lv) ir jāinformē AS “mogo” par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma.
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet
pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Atteikuma tiesību izmantošanas sekas
Ja Jūs atteiksieties no šī līguma, tad atteikuma brīdī iestāsies šādi pienākumi:
Ja pirkuma maksa par transportlīdzekli jau IR
veikta, Jums ir pienākums:

Ja
pirkuma
maksa par
transportlīdzekli vēl NAV veikta, AS
“mogo” ir pienākums:

ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad mēs tikām
informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma, atmaksāt AS “mogo”:
1) Piešķirto un
vēl
neatmaksāto
finansējuma
summu
(neizmaksāto transportlīdzekļa vērtību);
2) uzkrātos procentus par finansējuma izmantošanu no finansējuma
saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts. (Procenti tiek
aprēķināti, pamatojoties uz līgumā noteikto aizdevuma procentu
likmi.)

Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā
no dienas, kad mēs tikām informēti par
Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma,
atmaksāt Jums Jūsu veikto Pirmo
iemaksu, ja tāda ir veikta uz kontu, no
kura Pirmā iemaksa ir pārskaitīta AS
“mogo”.

Jums jebkurā no iepriekš minētajiem gadījumiem, atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, ir pienākums papildus
atmaksāt AS “mogo” šādus izdevumus:

1) visas izmaksas, kas saistītas ar Neizmaksātās Transportlīdzekļa vērtības un uzkrāto Procentu samaksu AS
“mogo” vai Pirmās iemaksas atmaksu;

2) transportlīdzekļa pārreģistrāciju CSDD uz Jūsu vārda.
Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā reģistrācijas apstiprinājuma maksa Jums netiek atmaksāta. Maksājums
būs jāveic atbilstoši rēķinā norādītajai informācijai, kuru AS “mogo” sagatavos un nosūtīs Jums pēc iespējas
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad no Jums tiks saņemts paziņojums par atteikuma
tiesību izmantošanu.
Atteikšanās no šī līguma neietekmē līguma par preces iegādi spēkā esamību, tas ir, atkāpjoties no šī līguma, līgums
ar trešajām personām par transportlīdzekļa iegādi paliek spēkā un Jūs iestājieties AS “mogo” vietā, kā
transportlīdzekļa pircējs, uzņemoties visas no pirkuma līguma izrietošās pircēja tiesības un pienākumus, tajā skaitā,
samaksāt pirkuma cenu un pieņemt transportlīdzekli.

