Pirkimo-pardavimo tarpukarioreklama.lt elektroninė
je parduotuvė
je taisyklė
s

Bendrosios nuostatos

1.

1.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės”) yra juridiškai privalomas

dokumentas, kuris nustato įsigyjančio asmens (toliau – „Pirkėjas“) ir Ramūno

Minkevičiaus (toliau – „Pardavėjas“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybęPirkėjui
į
sigyjant, prekes tarpukarioreklama.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – „Elektroninė

parduotuvė“).
1.2.

Visas Elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ir paslaugas siūlo, parduoda

tik Pardavėjas. Elektroninėje parduotuvėje sudaromi sandoriai nesukuria jokiųteisiųar
pareigųRamūnui Minkevičiui.

2. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjo užsakymas laikomas pasiūlymu sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį

(oferta). Ši oferta yra neatšaukiama ir galioja šešis mėnesius po Pirkėjo užsakymo
pateikimo dienos.

2.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai
Pardavėjas išsiunčia prekes ir pateikia pranešimąapie išsiuntimąPirkėjui el. paštu į
registracijos duomenyse pateiktąel. pašto dėžutę.

2.3. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytos

prekės, jųkiekis, kaina ir kitos sąlygos yra privalomos ir tampa neatskiriama sutarties
dalimi.
2.4. Visųsutarčiųsudarymo vieta laikoma Pardavėjo buveinės adresas.

2.5. Elektroninėje parduotuvėje prekes gali įsigyti asmenys ne jaunesni kaip 18 metų
amžiaus.

2.6. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktųduomenųteisingumą. Jei

duomenys pateikti registracijos formoje yra neteisingi, pardavėjas neatsako už dėl to
atsiradusius padarinius.

2.7. Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, sutinka su Taisyklėmis ir privalo
jųlaikytis.
2.8.

Pardavėjas įsipareigoja saugoti visąinformaciją, kuriąPirkėjas pateikia

registruodamasis Elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas prisiima visąatsakomybę, jog
šie duomenys nebū
tųprieinami tretiesiems asmenims.

3. Kitos nuostatos
3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam

veikimui, Elektroninės parduotuvės administracija be iš ankstinio perspėjimo apie visus
nelegalius veiksmus prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams, praneša
atitinkamoms institucijoms.

3.2. Pardavėjas bet kokiųsavo įsipareigojimųvykdymui turi teisęnaudotis trečiųjų
šaliųpagalba ir paslaugomis.

3.3. Prekės kaina yra laikoma ta kaina, kuri nurodoma Pirkėjo prekiųkrepšelyje

užsakymo metu. Prekės kainos gali būti keičiamos be jokio išankstinio įspėjimo

Elektroninėje parduotuvėje, tačiau visiems pirkimams atliktiems tam tikru metu bus
taikomos tos kainos, kurios galiojo užsakymo metu. Įnurodytas kainas yra įskaičiuotos
siuntimo ir pakavimo išlaidos. PVM (jeigu taikomas) yra įskaičiuotas įprekiųkainas.
3.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šiųtaisykliųsąlygas.

3.5. Pirkėjo elektroninio pašto adresas saugomas Pardavėjo duomenųbazėje ir gali

būti naudojamas kaip adresas, kuriuo bus siunčiama informacija apie naujas prekes,
kainas, akcijas.
3.6. Prekiųgrąžinimas vykdomas vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos

Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktųgrąžinimo ir keitimo taisyklių
patvirtinimo”.
3.7.

Visi nesutarimai, kilędėl šiųTaisykliųar vadovaujantis jomis sudarytos sutarties

vykdymo, yra sprendžiami derybųkeliu. Nepavykus susitarti, ginčai yra sprendžiami LR
į
statymųnustatyta tvarka Vilniaus miesto apylinkės teisme.

4. Prekiųpristatymas
4.1. Prekiųpristatymo mokestis – 2 €. Šis mokestis taikomas nepriklausomai nuo to,
kiek prekiųužsakote.
4.2. Įprastai prekės pristatomos per 1–2 darbo dienas nuo užsakymo ir jo
apmokėjimo.
4.3. Užsakius prekes ir pasirinkus atsiskaitymo būdą„SUMOKĖTI GRYNAISIAIS
PRISTATYMO METU“, prekes išsiųsime nedelsiant.
Dėmesio! Pasirinkus šįatsiskaitymo būdą, pristatymo metu būkite pasiruošętikslią
užsakymo sumą!
4.4. Užsakius prekes ir pasirinkus atsiskaitymo būdą„SUMOKĖTI PER ELEKTRONINĘ
BANKININKYSTĘ“, prekes išsiųsime gavęjūsųmokėjimą, todėl prekiųpristatymas gali
užtrukti iki 2–4 d. d.
4.5. Prekes Jums pristatys „VENIPAK“ kurjeriųtarnyba, kuri įsipareigoja:
● Informuoti gavė
jąapie siuntos pristatymąiš anksto SMS žinute ir/arba elektroniniu
paštu, jeigu siuntos gavėjas yra fizinis asmuo;
● Pakuotę
, kurios svoris neviršija 30 kg, nunešti įgavėjo pageidaujamąvietą;

Kurjeris turi teisęnelaukti ilgiau nei 10 (dešimt) minučių, kol gavėjas priims siuntą.

