
Naudas saņēmēja vārds, uzvārds:

Bankas norēķinu konta numurs:

L V

Izvēlētās apmaiņas preces SKU: Izmērs:

ATGRIEŠANAS IESPĒJAS KLIENTU SERVISS

    64790947

   P-Sv 9-20

Apmaiņas gadījumā aizpildiet zemāk esošo lauku. Atgriešanas gadījumā aizpildiet maksājuma saņēmēja datus.

- Atgrieztajām precēm jābūt nelietotām, ar etiķetēm un oriģinālajā iepakojumā. Ja oriģinālais iepakojums ir bojāts, tad Weekend ir 
tiesības ieturēt līdz 10% no pirkuma summas. Atgriežamā prece, kas ir orģinālajā iepakojumā, jāiepako plastmasas maisiņā vai kastē. 
Tā, lai prece transportēšanas laikā netiktu sabojāta.
- 14 dienu laikā, no sūtījuma ievietošanas pakomātā, preces atgriešana/apmaiņa ar pakomātu ir bez maksas.
- Ja saņemtajai prece ir kāds defekts, zvaniet +37164790947 vai skatiet informāciju e-veikalā https://www.weekendshoes.lv/preces-

atgriesanas-un-apmainas-nosacijumi
- Naudu par atgriezto preci, izņemot transporta izmaksas, atmaksājam pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces 

saņemšanas mūsu noliktavā. Klientiem, kas veikuši apmaksu ar bankas pārskaitījumu, nauda vienmēr tiek atgriezta maksājuma      
   veicēja norēķinu kontā, kas ir mums zināms, vai arī klienta bankas kontā. 
- Personas datus izmantojam maksājuma uzdevuma noformēšanai. Vairāk informācija https://www.weekendshoes.lv/privatuma-politika

PRECES MAIŅA/ATGRIEŠANA VEIKALĀ - BEZ MAKSAS 
Ātrākais veids, kā apmainīt vai atgriezt preci, ir to darīt tuvākajā Weekend veikalā, kontakti zemāk. Dodieties uz veikalu, līdzi ņemot 
pirkumu apliecinošu dokumentu vai pasūtījuma apstiprinājumu/rēķinu, kā arī iepriekš aizpildiet Atgriešanas/Apmaiņas veidlapu, lai 
procesu veikalā paātrinātu.

VIENLAICĪGA  APMAIŅA AR PAKOMĀTA STARPNIECĪBU - BEZ MAKSAS   
Ja vēlaties apmainīt preci, nosūtiet uz returns@weekendshoes.lv sava pasūtījuma numuru, atgriežamās preces un jaunās preces kodu 
(SKU), kuru vēlaties apmainīt, izmēru un pakomātu, kurā vēlaties saņemt apmaiņas pasūtījumu. Pēc apmaiņas noformēšanas Jūs 
saņemsiet pasūtījuma apstiprinājumu, ar kuru piekrītat apmaiņai. Pasūtījums tiks piegādāts vēlamajā pakomātā 1-3 dienu laikā. Pirms 
saņemt apmaiņas pasūtījumu (sūtījumu ar jaunajām izvēlētajām precēm), nosūtiet atgriežamās preces ar pakomātu, izmantojot atgriešanas
kodu, kas tika nosūtīts pirmā sūtījuma saņemšanas laikā. Pēc tam Jūs varat saņemt jauno pasūtījumu.

APMAIŅA AR KURJERU- 3,99 €
Lai veiktu apmaiņu ar kurjeru, nosūtiet e-pastu uz returns@weekendshoes.lv. Apmaiņai nepieciešamie dati ir: pasūtījuma numurs, 
atgriežamās un jaunās, apmaiņai izvēlētās, preces artikuls/ SKU numurs, izmērs, kā arī adrese, kurā veiksiet apmaiņu - iela/pilsēta/ 
indekss/ tālruņa Nr., lai kurjers var Jūs sazvanīt. Pēc apmaiņas noformēšanas uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīts  apmaiņas pasūtījuma 
apstiprinājums, ar kuru Jūs piekrītat preces apmaiņai. Apmaiņa ar kurjeru 1-3 darba dienu laikā. 

ATGRIEŠANA AR PAKOMĀTU - BEZ MAKSAS 
Aizpildiet klātpieliktās veidlapas pusi ATGRIEŠANA, attiecīgi norādot prasīto. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar 
etiķetēm, nelietotai, un kastei iepakotai plastmasas vai citā maisiņā. Pakomāta displejā izvēlieties "Atgriezt sūtījumu", kā arī piemērota 
izmēra pakomāta skapīti. Atgriežot preci Omniva pakomātā, izmantojiet īsziņā no Omniva saņemto bezmaksas atgriešanas kodu, kas 
darbojas 14 dienas (no dienas, kad Omniva ievietoja sūtījumu pakomātā). Jauna uzlīme nav jāizdrukā, jo ATGRIEŠANAS KODĀ ir visa 
nepieciešamā informācija. Naudas atgriešana Jūsu norādītajā kontā tiks veikta pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk 14 dienu laikā no 
sūtījuma saņemšanas mūsu noliktavā.

ATGRIEŠANA AR KURJERU  3,99€ - PIEEJAMA TIKAI, JA PASŪTIJUMS TIKA SAŅEMTS AR KURJERU
Aizpildiet klātpieliktās veidlapas pusi ATGRIEŠANA, attiecīgi norādot prasīto. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar 
etiķetēm, nelietotai, un kastei iepakotai plastmasas vai citā maisiņā. Zvaniet darba dienās 8:00-17:00 uz tālruni +37166016601 Venipak 
kurjerdienestam un piesakiet kurjeru, norādot preces atgriešanu Weekend Eesti. Naudas atgriešana Jūsu norādītajā kontā tiks veikta pie 
pirmās iespējas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no sūtījuma saņemšanas noliktavā.

Weekend veikali: TC SĀGA Biķeru iela 4, Dreiliņi P.-Sv. 10-21 Tālrunis 2042 6444 |
TC RĪGA PLAZA Mūkusalas iela 71, Rīga P.-Sv. 10-21 Tālrunis 20429444
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