Aivaras Kasperaitis, Kretingos g. 8-31, Klaipėda, LT-92208, Lietuva
Veiklą vykdoma pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pa žym ą Nr.240450.

Prašymas pakeisti prekę ar grąžinti už ją sumokėtus pinigus
Data
Vardas:
Pavardė:
Tel. numeris:
El. pašto adresas:
Užsakymo numeris:
Sąskaitos faktūros numeris:
Sąskaitos faktūros išrašymo data:
Prekės pristatymo data:
Noriu prekę:

Keisti

Grąžinti

Prekės kaina:
Prekės pavadinimas, dydis ir spalva:
Priežastis, kodėl prekė keičiama ar
grąžinama:

Pildoma, jei prekė grąžinama:
Banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris:

Pildoma, jei prekė keičiama:
Prekės, į kurią pageidaujama keisti, modelis, dydis ir spalva:

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:
1. Prekė negali būti devėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vert ės.
2. Prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuot ėje ir nepraradusi prekin ės i švaizdos.
3. Prekė turi likti su visomis prikabintomis etiket ėmis.
Keičiamos ar grąžinamos prekės pristatymu rūpinasi pirkėjas. Keičiama arba grąžinama prek ė turi būti pristatyta adresu: Kretingos g. 8-31, Klaip ėda, LT-92208. Galima si ųsti kurjeriu,
paštu arba pristatyti patiems.
Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas „Prekės keitimo ar grąžinimo pra šymas“ ir pirkim ą įrodantis dokumentas (sąskaita fakt ūra).
Gavę keičiamą ar grąžinamą prekę pardavėjas įsipareigoja per 14 dienų informuoti pirkėją, ar prekė atitiko keitimo/gr ąžinimo kriterijus. Jei kei čiama/gr ąžinama prek ė atitinka šiuos
kriterijus, pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumok ėtus pinigus.
Keičiant prekę jos vert ė turi neviršyti keičiamos prek ės. Pirk ėjas gali keisti į prek ę, kuri yra pateikta pardavimui internetin ės parduotuv ės asortimente.
SVARBU: Keičiamos ar grąžinamos prekės pristatymu rūpinasi pirkėjas. Keičiama arba grąžinama prek ė turi būti pristatyta adresu: Kretingos g. 8-31, Klaip ėda. Galima si ųsti kurjeriu,
paštu arba pristatyti patiems.
SVARBU: Marškinėliai ar kitos prekės pagamintos pagal individualų u žsakym ą n ėra kei čiamos į kitą dyd ą ar kitas prekes.

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

