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1. inChase UAB valdomos internetinės parduotuvės taisyklės 
galioja ir privalomos visiems pirkėjams, perkantiems 
pierrecardin-towels.com parduotuvėje, esančioje internete 
adresu https://pierrecardin-towels.com (toliau tekste – 
parduotuvė). 

The rules of the online store operated by inChase UAB are 
valid and mandatory for all buyers who buy pierrecardin-
towels.com in a store located on the Internet at the address 
https://pierrecardin-towels.com (hereinafter referred to as the 
store). 

2. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau tekste – 
taisyklės) yra privalomos pirkėjui ir pardavėjui (toliau tekste 
– šalims). Taisyklės nustato šalių teises ir pareigas, prekių 
įsigijimo, atsiskaitymo už jas, pristatymo ir grąžinimo 
sąlygas bei tvarką bei kitas su prekių pirkimu ir pardavimu 
susijusias nuostatas. 

These rules for the purchase and sale of goods (hereinafter 
referred to as the "rules") are binding on the buyer and seller 
(hereinafter referred to as the "parties"). The rules determine 
the rights and obligations of the parties, the conditions and 
procedure for the purchase of goods, payment for them, 
delivery and return, as well as other provisions related to the 
purchase and sale of goods. 

3. Pirkėjas neturi teisės pateikti prekių užsakymo 
parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės 
taisyklėmis. Visais atvejais ir besąlygiškai laikoma, jog 
pirkėjas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria bei 
atitinka taisyklėse nurodytoms sąlygoms, jeigu prekių 
užsakymo metu patvirtina, jog yra susipažinęs su 
taisyklėmis. 

The buyer does not have the right to place an order for goods 
in the store if he is not familiar with the rules of the store. In all 
cases and unconditionally, the buyer is considered to be 
familiar with the rules and agrees with them and meets the 
conditions specified in the rules, if he confirms at the time of 
ordering the goods that he is familiar with the rules. 

4. Pardavėjas gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra 
ir be išankstinio perspėjimo. Pirkėjai apie taisyklių 
pakeitimus ir/ar papildymus informuojami parduotuvės 
puslapio skyriuje „Sąlygos ir taisyklės“ / „Terms & 
Conditions“. 

The seller can change the rules of the store at his own 
discretion and without prior notice. Shoppers are informed 
about changes and/or additions to the rules in the "Terms & 
Conditions" section of the store's page. 

5. Parduotuvėje naudojami apibrėžimai prekė ir prekės, kaip 
ir kitų susijusių žodžių naudojimas vienaskaita ar 
daugiskaita turi tą pačią reikšmę. 

The definitions used in the store product, products, good and 
goods, as well as the use of other related words in the singular 
or plural, have the same meaning. 

6. Pateikti prekių užsakymus ir už jas atsiskaityti išimtinai turi 
teisę tik: 

Only the following shall be entitled to place orders for and pay 
for the goods exclusively: 

6.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę 
pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas 
teisės aktų nustatyta tvarka; 

natural persons with legal capacity, i.e. persons who have 
reached the age of majority, whose capacity is not 
restricted in accordance with the procedure established by 
law; 

6.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų 
amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, 
išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja 
savo piniginėmis lėšomis; 

minors between the ages of fourteen and eighteen, only 
with the consent of their parents or guardians, except 
where they independently dispose of their monetary 
funds; 

6.3. juridiniai asmenys; legal entities; 

6.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. the authorized representatives of all the persons referred 
to above. 

7. Asmens duomenų apsauga: Protection of personal data: 

7.1. Atliekant pirkimą parduotuvėje, pirkėjas privalo 
pateikti duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo 
adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), kurie 
būtini prekių pirkimui, pristatymui ir apmokėjimui 
vykdyti. 

When making a purchase in a store, the buyer must 
provide the data (name, surname, delivery address of the 
goods, telephone number, e-mail address) that are 
necessary for the purchase, delivery and payment of the 
goods. 

7.2. Pirkėjas, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, sutinka, 
kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami 

In accordance with these rules, the Buyer agrees that 
informational messages necessary for the execution of the 



informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, 
apmokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat gali 
sutikti, jog jo el. pašto adresas bus naudojamas 
tiesioginės rinkodaros tikslais. 

order, payment and delivery of goods will be sent to the 
e-mail address indicated by him, and may also agree that 
his e-mail address will be used for direct marketing 
purposes. 

7.3. Pardavėjas garantuoja, kad iš pirkėjo gauti asmens 
duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir 
pristatymo tikslais bei, esant pirkėjo sutikimui, 
tiesioginės rinkodaros tikslais. 

The seller guarantees that the personal data received from 
the buyer will be used only for the purposes of purchase 
and delivery of goods and, with the consent of the buyer, 
for direct marketing purposes. 

7.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens 
duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pardavėjo 
partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su 
pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias 
paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens 
duomenys tretiesiems asmenims gali būti 
atskleidžiami tik  teisės aktų nustatyta tvarka. 

The Seller undertakes not to disclose the buyer's personal 
data to third parties, except for the seller's partners who 
provide delivery of goods or other services related to the 
proper execution of the buyer's order. In all other cases, 
the buyer's personal data may be disclosed to third parties 
only in accordance with the procedure established by 
legal acts. 

7.5. Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių 
pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu 
įvykdymu susijusias paslaugas, pateiktas pirkėjo 
asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame 
esantys pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam 
asmens tapatybės identifikavimui. 

The seller's partners who provide services for the delivery 
of goods or other services related to the proper execution 
of the buyer's order are provided with an identity 
document confirming the buyer's identity and the buyer's 
data contained in it are used only for proper identification 
of the person. 

8. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo nuostatos: Provisions for the conclusion of the purchase and sale 
agreement: 

8.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta 
nuo to momento, kai pirkėjas, išsirinkęs perkamas 
prekes ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia 
nuorodą „Patvirtinti užsakymą“. 

The contract between the buyer and the seller is 
considered concluded from the moment when the buyer, 
having selected the goods to be purchased and formed a 
basket of goods, clicks on the link "Confirm order". 

8.2. Pirkimo – pardavimo sutartys registruojamos ir 
saugomos parduotuvės duomenų bazėje. 

Purchase and sale agreements are registered and stored 
in the store database. 

9. Pirkėjo teisės: Buyer's rights: 

9.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes 
parduotuvėje vadovaudamasis šiomis taisyklėmis. 

The buyer has the right to purchase goods in the store in 
accordance with these rules. 

9.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – 
pardavimo sutarties, sudarytos 
parduotuvėje, pranešdamas apie tai pardavėjui 
elektroniniu paštu shop@pierrecardin-towels.com, 
nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos 
užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį, ne vėliau 
kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkinio 
pristatymo dienos. Šiame punkte suteikta teisė 
grąžinti prekę netaikoma juridiniams asmenims. 

The buyer has the right to withdraw from the contract of 
purchase and sale of goods concluded in the store by 
notifying the seller by e-mail shop@pierrecardin-
towels.com, indicating the desired item to be returned, its 
order number and the reason for return, no later than 
within 14 (fourteen) days from the date of delivery of the 
purchase. The right to return the product granted in this 
clause does not apply to legal entities. 

9.3. Punkte 9.2 aptarta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik 
tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš 
esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo 
naudojama. 

The right discussed in clause 9.2 can be exercised by the 
buyer only if the product has not been damaged or its 
appearance has not changed substantially, as well as if it 
has not been used. 

10. Pardavėjo teisės: Seller's rights: 

10.1. Jei pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti 
elektroninės parduotuvės darbui, duomenų 
saugumui ar pažeidžia kitus punktuose 9.1 – 9.2 

If the buyer tries in any way to harm the operation of the 
e-shop, data security or violates other obligations of the 



nurodytus pirkėjo įsipareigojimus, pardavėjas turi 
teisę apriboti pirkėjo galimybę naudotis parduotuve. 

buyer specified in clauses 9.1 to 9.2, the seller has the 
right to restrict the buyer's access to the store. 

11. Pirkėjo įsipareigojimai: Buyer's obligations: 

11.1. Pirkėjas privalo apmokėti įsigyjamas prekes ir jas 
priimti šiose taisyklėse nustatyta tvarka. 

The buyer must pay for the purchased goods and accept 
them in accordance with the procedure established in 
these rules. 

11.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems 
asmenims bet kokių prisijungimo prie 
parduotuvės  duomenų, kuriuos jis gali gauti prekių 
pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu. 

The buyer undertakes to store and not to transfer to third 
parties any login data to the store that he can receive at 
the time of conclusion of the contract for the purchase 
and sale of goods. 

11.3. Pirkėjas privalo laikytis šių taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai 
nurodytų parduotuvėje, ir nepažeisti  teisės aktų. 

The buyer must comply with these rules, other conditions 
clearly indicated in the store, and not violate the 
legislation. 

12. Pardavėjo įsipareigojimai: Seller's obligations: 

12.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis 
parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygos 
nustatytos šiomis taisyklėmis. 

The seller undertakes to provide access to the services of 
the store, the operating conditions of which are 
established by these rules. 

12.2. Pardavėjas įsipareigoja pirkėjo įsigytas prekes 
pristatyti šiose taisyklėse nurodytu būdu ir adresu. 

The seller undertakes to deliver the goods purchased by 
the buyer in the manner and address specified in these 
Rules. 

12.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę 
į jam priklausančią asmeninę informaciją. 

The seller undertakes to respect the buyer's right of 
privacy to the personal information that belongs to him. 

12.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų 
aplinkybių pardavėjas negali pristatyti 
parduotuvėje įsigytos prekės, pardavėjas įsipareigoja 
pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui raštu atsisakius ir 
tokį atsisakymą pateikus šiose taisyklėse nustatyta 
tvarka, pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus 
pirkėjo pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. 

In case of unforeseen cases, when due to unforeseen 
circumstances the seller is unable to deliver the product 
purchased in the store, the seller undertakes to offer an 
analogous product. If the Buyer refuses in writing and 
submits such a refusal in accordance with the procedure 
established in these Rules, the seller undertakes to return 
the paid buyer's money within 5 (five) business days. 

12.5. Pirkėjui pasinaudojus taisyklių punkte 9.2 nurodyta 
teise ir esant taisyklių 9.3 punkte nustatytoms 
sąlygoms, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui 
sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, 
skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. 

If the Buyer exercises the right specified in clause 9.2 of 
the Rules and in accordance with the conditions set out in 
clause 9.3 of the Rules, the seller undertakes to return the 
money paid to the buyer within 10 (ten) working days 
calculated from the date of receipt of the returned goods. 

13. Prekių kaina: Price of goods: 

13.1. Pirkėjas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant 
užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja 
sumokėti kainą, nurodytą užsakyme. 

The buyer agrees that when he electronically places an 
order in the store, he undertakes to pay the price specified 
in the order for the goods. 

13.2. Prekių kainos parduotuvėje nurodomos eurais su 
PVM ir yra pateikiamos prie prekių aprašymo. 

Prices for goods in the store are indicated in euros 
including VAT and are placed next to the description of 
the goods. 

14. Atsiskaitymo už prekes tvarka: The procedure for payment for the goods: 

14.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes naudodamasis 
parduotuvėje įdiegta saugaus atsiskaitymo sistema. 

The buyer pays for the purchased goods using the secure 
payment system installed in the store. 

15. Prekių pristatymas: Delivery of goods: 

15.1. Pirkėjui parduotuvėje įsigytas prekes pristato kurjerių 
tarnyba. 

To the buyer, the goods purchased in the store are 
delivered by the courier service. 



15.2. Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo 
adresą. 

The buyer undertakes to provide the exact delivery 
address of the goods. 

15.3. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas, 
atsižvelgiant į pirkėjo nurodytą prekių pristatymo 
adresą, prekių svorį bei siuntos vertę. 

The delivery fee is calculated depending on the delivery 
address of the goods indicated by the buyer, the weight 
of the goods and the value of the parcel. 

15.4. Aktualūs pristatymo mokesčiai ir prekių pristatymo 
terminai pateikiami parduotuvės puslapio skyriuje 
„Pristatymas“ / „Shipment“. 

Relevant delivery fees and delivery times are provided in 
the "Shipment" section of the store page. 

15.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo 
mokestį apie tai paviešindamas punkte 15.4 
nurodytame skyriuje. 

The Seller reserves the right to change the delivery fee by 
making it public in the section specified in clause 15.4. 

15.6. Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs ir gali 
būti keičiami atsižvelgiant į trečiųjų asmenų teikiamų 
paslaugų sąlygas. Bet kokiu atveju, pardavėjas 
įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė 
būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau. 

The terms of delivery of goods are preliminary and can be 
changed depending on the terms of services provided by 
third parties. In any case, the seller undertakes to make 
every effort to ensure that the purchased product is 
delivered as soon as possible. 

15.7. Gavęs prekes, pirkėjas privalo kartu su kurjerių 
tarnybos atstovu patikrinti siuntos ir prekių būklę bei 
pasirašyti sąskaitą – faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos 
perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui 
pasirašius sąskaitą – faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos 
perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad 
siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, 
kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne 
gamykliniam brokui, bei prekių komplektacijos 
neatitikimų, tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint 
prekių išorę, nėra. 

Upon receipt of the goods, the buyer must, together with 
the representative of the courier service, check the 
condition of the parcel and the goods and sign the 
invoice, waybill or other document of transfer - 
acceptance of the parcel. After the buyer signs the invoice, 
waybill or other document of transfer and acceptance of 
the parcel, it is considered that the parcel has been 
handed over in proper condition, there are no violations 
of the goods, the basis of which is attributable to a non-
factory defect, and inconsistencies in the assembly of the 
goods, such as can be detected by inspecting the exterior 
of the goods. 

15.8. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista 
(suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė 
yra pažeista ir/ar prekė yra netinkamos 
komplektacijos, pirkėjas privalo tai pažymėti 
sąskaitoje – faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos 
perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant 
kurjerių tarnybos atstovui, surašyti laisvos formos 
siuntos ir/ar prekės pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus 
šių veiksmų, pardavėjas atleidžiamas nuo 
atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių 
pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis 
brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, 
jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint 
prekių išorę. 

If the buyer notices that the packaging of the submitted 
parcel is damaged (crumpled, wet or otherwise externally 
damaged), the product is damaged and / or the product 
is in the wrong configuration, the buyer must note this on 
the invoice – invoice, waybill or other document of 
transfer - acceptance of the parcel and, in the presence of 
a representative of the courier service, draw up a free-
form act of damage to the parcel and / or the product. If 
the Buyer fails to perform these actions, the seller is 
released from liability for violations of the goods, if the 
basis for the occurrence of such violations is not a factory 
defect, and for discrepancies in the set of goods, if these 
discrepancies can be detected by inspecting the exterior 
of the goods. 

15.9. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie 
kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas 
neatsako už tai, kad parduotuvėje esančių prekių 
spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus 
prekių dydžio, formos ir spalvos dėl prekių 
fotografavimo metu iškreipiamo vaizdo ar dėl pirkėjo 
naudojamo monitoriaus ypatybių. 

The characteristics of all goods sold are indicated in the 
description next to each item. The Seller is not responsible 
for the fact that the color, shape or other parameters of 
the goods in the store may not correspond to the real 
size, shape and color of the goods due to the distortion of 
the image during the shooting of the goods or due to the 
characteristics of the monitor used by the buyer. 

16. Prekių grąžinimas: Return of goods: 



16.1. Norėdamas grąžinti prekę šių taisyklių nustatyta 
tvarka, pirkėjas privalo informuoti pardavėją apie tai 
elektroniniu paštu shop@pierrecardin-towels.com, 
nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos 
užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį. 

In order to return the product in accordance with the 
procedure established by these rules, the buyer must 
inform the seller about this by e-mail shop@pierrecardin-
towels.com, indicating the desired return item, its order 
number and the reason for the return. 

16.2. Prekės grąžinimo teise pirkėjas gali pasinaudoti per 
14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam 
dienos pagal šiose taisyklėse numatytą tvarką. 

The buyer may exercise the right of return of the goods 
within 14 (fourteen) days from the date of delivery of the 
goods to him in accordance with the procedure provided 
for in these rules. 

16.3. Grąžinant prekes pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų: When returning the goods, the buyer must comply with 
the following conditions: 

16.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje 
tvarkingoje pakuotėje; 

the returned item must be in the original neat 
packaging; 

16.3.2. prekė turi būti pirkėjo nesugadinta; the product must be undamaged by the buyer; 

16.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi 
prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, 
nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis 
punktas netaikomas tuo atveju, kai 
grąžinama nekokybiška prekė; 

the product must be unused, without losing its 
commercial appearance (undamaged labels, 
unbroken protective films, etc.). This item shall not 
apply in the case of the return of a defective product; 

16.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios 
komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta; 

the returned item must be in the same set as 
received by the buyer; 

16.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo 
dokumentą ir sąskaitą faktūrą, jei ji buvo 
išrašyta. 

when returning the product, it is necessary to provide 
its purchase document and invoice, if it was issued. 

16.3.6. Pirkėjas prekes gali grąžinti pats adresu J. 
Tumo-Vaizganto 4-2, 01108 Vilnius, Lietuva 
darbo dienomis nuo 10 iki 17 val. arba gali 
pasinaudoti savo pasirinkto kurjerio 
paslaugomis. 

The buyer can return the goods himself at J. Tumo-
Vaizganto 4-2, 01108 Vilnius, Lithuania on weekdays 
from 10 am to 5 pm or can use the services of the 
courier of his choice. 

16.4. Gavęs grąžintas prekes ir įvertinęs jų kokybę, 
pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo grąžintų 
prekių pristatymo jam dienos, informuoja pirkėją 
elektroniniu paštu apie priimtą sprendimą dėl 
grąžintų prekių atitikimo grąžinimo sąlygoms. 

Having received the returned goods and having assessed 
their quality, the seller, within 14 (fourteen) days from the 
date of delivery of the returned goods to him, informs the 
buyer by e-mail about the decision made on the 
compliance of the returned goods with the conditions for 
return. 

16.5. Tuo atveju, kai grąžintos prekės atitinka 16.3 punkte 
nurodytų sąlygas, pardavėjas  grąžina pirkėjui 
pinigus už prekes banko pervedimu į pirkėjo 
nurodytą banko sąskaitą. 

In the event that the returned goods meet the conditions 
specified in clause 16.3, the seller returns the money for 
the goods to the buyer by bank transfer to the bank 
account specified by the buyer. 

16.6. Tuo atveju, kai grąžintos prekės neatitinka 16.3 
punkte nurodytų sąlygų, pardavėjas turi teisę 
atsisakyti priimti pirkėjo grąžinamų prekių. Pinigai už 
nepriimtas grąžintas prekes nėra grąžinami. Pirkėjas 
pardavėjo nepriimtas prekes gali atsiimti pats iš 
pardavėjo biuro nurodyto 16.3.6 punkte, darbo 
dienomis nuo 10 iki 17 val. arba gali pasinaudoti 
savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Pirkėjas prekes 
atsiimti turi per 30 (trisdešimt) dienų nuo elektroninio 
laiško gavimo dėl pardavėjo priimto sprendimo. 

In the event that the returned goods do not meet the 
conditions specified in clause 16.3, the seller has the right 
to refuse to accept the goods returned by the buyer. 
Money for not accepted returned goods is not returned. 
The buyer may pick up the goods not accepted by the 
seller himself from the seller's office specified in clause 
16.3.6, on weekdays from 10 am to 5 pm, or can use the 
services of the courier of his choice. The buyer must pick 
up the goods within 30 (thirty) days from the receipt of 
the e-mail regarding the decision made by the seller. 



16.7. Tuo atveju, kai prekė grąžinama vadovaujantis 9.2 
punkte numatyta pirkėjo teise, pirkėjui tenka prekių 
grąžinimo išlaidos. 

In the event that the goods are returned in accordance 
with the buyer's right provided for in clause 9.2, the buyer 
bears the cost of returning the goods. 

17. Apsikeitimo informacija nuostatos: Provisions for the exchange of information: 

17.1. Pardavėjas komunikuoja su pirkėju naudodamasis jo 
registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir 
telefono numeriu. 

The seller communicates with the buyer using the e-mail 
address and phone number provided in his registration 
form. 

17.2. Pirkėjas turi teisę naudotis visais kontaktais, 
nurodytais parduotuvėje. 

The buyer has the right to use all the contacts specified in 
the store. 

18. Šalių atsakomybės nuostatos: Provisions on the liability of the parties: 

18.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos 
formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei pirkėjas 
registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, 
pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius 
padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų 
tiesioginių nuostolių atlyginimo. 

The buyer is fully responsible for the correctness of the 
data provided in the registration form. If the buyer 
provides inaccurate data in the registration form, the seller 
is not liable for the consequences that have arisen as a 
result and acquires the right to demand compensation for 
direct losses incurred by the buyer. 

18.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus 
parduotuvėje. 

The buyer is fully responsible for his actions performed in 
the store. 

18.3. Pirkėjas atsako už jam suteiktų registracijos 
duomenų saugumą. Jei jam suteiktais registracijos 
duomenimis naudojasi trečiasis asmuo, jis bus 
laikomas pirkėju. 

The Buyer is responsible for the security of the registration 
data provided to him. If the registration data provided to 
him is used by a third party, he will be considered the 
buyer. 

18.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės 
visais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, jog 
pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo 
rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino 
su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo 
suteikta. 

The seller is exempted from any liability in all cases where 
the loss is due to the fact that the buyer, not taking into 
account the seller's recommendations and his obligations, 
did not get acquainted with these rules, although he was 
given such an opportunity. 

18.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik 
tiesioginius nuostolius. 

In the event of damage, the guilty party compensates the 
other party only for direct losses. 

19. Rinkodaros priemonių naudojimo nuostatos: Provisions for the use of marketing tools: 

19.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros 
akcijas, bet kada keisti jų sąlygas bei jas nutraukti. 

The Seller may carry out various types of marketing 
promotions, change their terms and conditions at any 
time and terminate them. 

20. Baigiamosios nuostatos: Final provisions: 

20.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, 
sprendžiami derybų būdu, o nepavykus pardavėjo 
registruotos buveinės vietos teisme. Neišsprendus 
klausimo derybų keliu, siūlome pirkėjui (fiziniam 
asmeniui) tolimesnio ginčo sprendimui kreiptis į 
Europos Komisijos internetinę platformą 
– http://ec.europa.eu/odr. 

All disagreements arising from the implementation of 
these rules are resolved by negotiation, and in case of 
failure in the court of the place of the seller's registered 
office. If the issue is not resolved by negotiation, we 
suggest that the buyer (natural person) should contact the 
European Commission's online platform – 
http://ec.europa.eu/odr – for the resolution of the further 
dispute. 

20.2. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos 
netaikomos juridinių asmenų atliekamiems 
pirkimams. 

The provisions of the Law on the Protection of Consumer 
Rights do not apply to purchases made by legal entities. 



Esant klausimams dėl šių taisyklių ar kitos parduotuvėje 
pateikiamos informacijos, prašome kreiptis parduotuvėje 
nurodytais kontaktais. 

If you have any questions about these rules or other 
information provided in the store, please contact us at the 
contacts indicated in the store. 

 


