
            Sutarčių nutraukimo politika

Teisė nutraukti sutartį

 Jūs turite teisę nepateikdami priežasties nutraukti šią sutartį per 
keturiolika dienų. 
 
 Sutarties nutraukimo laikotarpį sudaro keturiolika dienų, skaičiuojamų 
nuo datos, kurią Jūs ar Jūsų įvardyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, gavo 
prekes. 
 
 Norėdami pasinaudoti savo teise nutraukti sutartį, turite mus informuoti 
apie savo sprendimą nutraukti sutartį atsiųsdami pranešimą adresu 
„eShopWorld“ c/o „US Direct E-Commerce Limited“, 3 Floor, The 
Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, Swords, Dublino 
grafystė, K67 NY94 Airija, arba elektroniniu paštu info@eshopworld.com. 
Šiam tikslui galite naudoti pridėtą pavyzdinę sutarties nutraukimo formą, 
tačiau ji nėra laikoma privaloma. Jūs taip pat galite užpildyti ir pateikti 
pavyzdinę sutarties nutraukimo formą ar kitą aiškiai išreikštą pareiškimą 
elektroniniu būdu (nuorodą į Prekių grąžinimo sutarties nutraukimo formą
rasite užsakymą patvirtinančiame el. laiške ir (arba) Išsiuntimą 
patvirtinančiame el. laiške). Jei pasinaudosite šia teise, mes nedelsdami 
atsiųsime Jums tokio sutarties nutraukimo dokumento gavimą 
patvirtinantį laišką (pvz., el. paštu).
 
 Siekiant pateikti prašymą per nurodytą sutarties nutraukimo laikotarpį 
pakanka atsiųsti mums pranešimą apie pageidavimą pasinaudoti teise 
nutraukti sutartį pieš pasibaigiant sutarties nutraukimo laikotarpiui. 
 
 Sutarties nutraukimo pasekmės
 
 Nutraukus šią sutartį mes grąžinsime Jums visas Jūsų sumokėtas sumas, 
įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, kurios galėjo 
būti patirtos Jums pasirinkus kitą pristatymo būdą, kuris nėra laikomas 
palankiausiu standartiniu pristatymo būdu) be nepagrįstų vėlavimų ir ne 
vėliau nei per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Jūsų pageidavimą 
nutraukti šią Sutartį gavimo dienos. Atlikdami grąžinimą mes naudosime 
tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudotoje pirmajai mokėjimo 
operacijai atlikti, išskyrus atvejus, kai su Jumis aiškiai sutarta kitaip. Visos
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lėšos bus jums grąžintos netaikant jokių papildomų mokesčių.
 
 Mes galime atsisakyti grąžinti Jums sumokėtus pinigus tol, kol negavome
prekių ar tol, kol Jūs nepateikėte įrodymo, kad grąžinote prekes, 
priklausomai nuo to, kuris įvykis yra ankstesnis.
 
 Privalote nedelsdami ir ne vėliau nei per keturiolika dienų nuo pranešimo
apie šios sutarties nutraukimą įteikimo datos grąžinti arba atiduoti prekes
mums. Šio termino laikomasi, jei išsiunčiate prekes prieš pasibaigiant 
keturiolikos dienų laikotarpiui.
 
 Jūs įsipareigojate padengti visas tiesiogines su prekių grąžinimu 
susijusias išlaidas, išskyrus atvejus, kai gavote „eShopWorld“ priskirtąją 
arba iš anksto apmokėtą etiketę.
 Privalote padengti bet kokį prekių nuvertėjimą, jei minėtosios prekės 
nuvertėjo dėl prekių naudojimo, kuris nėra reikalingas prekių kokybei, 
savybėms ar funkcionavimui išbandyti.

       Pavyzdinė sutarčių nutraukimo forma

Jei norite nutraukti sutartį, užpildykite ir grąžinkite šią formą.
  
 - „eShopWorld“ c/o „U.S. Direct E-Commerce Limited“, 3rd Floor, The
Concourse  Building,  100-115  Airside  Business  Park,  Swords,  Dublino
grafystė, K67 NY94 Airija, el. paštas: info@eshopworld.com.
 
 - Aš / Mes (*) pranešu (-ame), kad aš / mes (*) atšaukiu (-iame) sutartį
dėl toliau nurodytų prekių (*)/pirkimo-pardavimo. 
 
 - Užsakymo (*) / gavimo data (*).
 
 - Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė.
 
 - Vartotojo (-ų) adresas.
 
 - Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei naudojama popierinė šios formos
versija):
 
 - Data
 ---
 (*) Nereikalingą išbraukite.
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