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Teisė atšaukti sutartį
Turite teisę atšaukti šią sutartį be priežasties per keturiolika dienų.
Atšaukimo terminas yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, jūsų vardu priėmė paskutines prekes.
Norėdami pasinaudoti teise atšaukti sutartį, turite mus informuoti mus apie šį savo spendimą pareiškimu (pvz., laišku, faksu arba el. paštu). Savo
pareiškimą dėl sutarties atšaukimo siųskite aukščiau nurodytu adresu. Galite pasinaudoti sutarties atšaukimo forma, tačiau ji nėra privaloma.
Laikydamiesi sutarties atšaukimo termino, praneškite mums, kad pageidaujate pasinaudoti savo sutarties atšaukimo teise prieš baigiantis sutarties
atšaukimo terminui.
Sutarties atšaukimo pasekmės
Jei atšaukiate šią sutartį, mes privalome grąžinti jums visus iš jūsų gautus mokesčius, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas,
patirtas jums pasirinkus kitą, o ne pigiausią mūsų siūlomą standartinį pristatymo būdą), nedelsdami ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos
dienos, kai gavome jūsų įspėjimą apie šios sutarties nutraukimą. Grąžinamąją išmoką sumokėsime tokiu pačiu būdu, kuriuo naudojotės atlikdami
pradinį sandorį, jei nebuvo susitarta kitaip; mes neapmokestinsime šio grąžinimo. Galime atsisakyti grąžinti mokesčius, kol negavome prekių arba
kol nepateiksite patvirtinimo, jog prekės buvo grąžintos, priklausomai nuo to, kas yra anksčiau.
Turite grąžinti arba perduoti mums prekes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau nei per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums,
jog atšaukiate šią sutartį. Įspėjamasis laikotarpis nepažeidžiamas, jei prekės išsiunčiamos prieš keturiolikos dienų laikotarpio pabaigą. Tiesiogines
prekių grąžinimo išlaidas turite padengti jūs.
Nuostoliai dėl prekių gali būti atlyginti tik, jei toks nuostolis yra susijęs su prekių kokybės, savybių ar funkcijų tikrinimu, jei tai yra būtina.

Sutarties atšaukimo forma
(Jei pageidaujate atšaukti sutartį, prašome užpildyti šią formą ir grąžinti ją mums.)
Aš/mes ( * ) atšaukiu (-iame) mano / mūsų sudarytą sutartį ( * ) dėl šių prekių įsigijimo ( * )/ šių paslaugų teikimo ( * ):
………………………………………………………………………………………………………
[Prašome nurodyti prekes/paslaugas; jei žinote, nurodykite užsakymo numerį]
……………………….
Užsakymo data
……………………...
Gauta
……………………………………………………………….
Kliento (-ų) vardas ir pavardė
……………………………………………………………….
Kliento (-ų) adresas
………………………………………………………………
Data
………………………………………………………………
Parašas
( * ) Prašome pašalinti nereikalingą informaciją

