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Atteikšanās 
instrukcija 

 

Atteikšanās tiesības 
 

Ja esat patērētājs (proti, fiziska persona, kas veic pasūtījumu personīgā nolūkā, ko nevar attiecināt uz 
komerciālu vai pašnodarbinātu profesionālo darbību), Jums saskaņā ar likumu ir atteikšanās tiesības: 
 
Jums ir tiesības četrpadsmit dienu laikā bez iemeslu norādīšanas atsaukt līgumu, kas noslēgts ar 
Daimler Truck AG ar Mercedes-Benz AG. Atteikšanās termiņš ir četrpadsmit dienas, sākot no 
līguma noslēgšanas dienas. 
Lai izmantotu savas atteikšanās tiesības, Jums Daimler Truck AG, 70546 Stuttgart, ko Mercedes-
Benz AG ir pilnvarojis saņemt paskaidrojumus, jāinformē, nosūtot viennozīmīgu paziņojumu (piem., ar 
pasta vēstuli, faksu vai e-pastu) par savu lēmumu atteikties no šī līguma. Varat sazināties ar mums, 
izmantojot avārijas palīdzības dienestu. 
Lai nodrošinātu atbilstību atteikšanās termiņam, pietiek, ja paziņojumu par atteikšanās tiesību 
izmantošanu nosūtāt pirms atteikšanās termiņa beigām. 
Ja Jums šī līguma kontekstā ir atteikšanās tiesības, uz Jums līdz ar šī pakalpojuma līguma laušanas brīdi 
arī turpmāk neattiecas ar UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG noslēgtais maksāšanas pakalpojuma 
līgums (saistītais līgums). 
Atteikuma adresāts ir Daimler Truck AG, nevis UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG. 

 
 

Atteikšanās sekas 
 

Ja atsakāties no šī līguma, mums nekavējoties un ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad 
saņēmām jūsu atteikšanās paziņojumu, ir Jums jāatmaksā visi no Jums saņemtie maksājumi. Šī 
atmaksāšana tiek veikta, izmantojot to pašu maksājumu līdzekli, ar kuru Jūs veicāt sākotnējo transakciju, 
ja vien ar Jums nav panākta cita vienošanās; nekādā gadījumā par šo atmaksāšanu netiek aprēķināta 
maksa. 
Ja esat pieprasījis, lai pakalpojumu sniegšana tiktu sākta atteikšanās termiņa laikā, Jums ir jāsamaksā 
atbilstoša summa, kas atbilst laika periodam, līdz kuram Jūs paziņojāt par savu atteikšanās tiesību 
izmantošanu attiecībā uz šo līgumu, un tajā sniegtajiem pakalpojumiem, salīdzinot ar visu līgumā 
paredzēto pakalpojumu sniegšanas apjomu. 
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