KEITIMO/GRĄŽINIMO DOKUMENTAS
Prekių keitimo ir siuntimo adresas:
El. parduotuvė 50style.lt
Saltoniškių g. 9, II aukštas
08105 Vilnius
Prašome pridėti prie užrašą: „grąžinimas“ arba „keitimas”
Užsakymo numeris*: …………………………………………………………
Vardas, pavardė*: ……………………………………………………………
Tel. nr.: …………………………………………………………………………
Adresas*: ………………………………………………………………………
El. paštas*: …………………………………………………………………….
Noriu pakeisti prekę:
į tą patį modelį (prašome nurodyti prekės kodą:………………………………..) bei į dydį: (prašome nurodyti prekės
dydį)……………… .
Prekės keitimą sudaro dvi operacijos: pirkimo sutarties nutraukimas dėl prekių, kurias grąžini bei sutarties sudarymas dėl prekių,
kurias gauni keitimo metu. Jei norite iškeisti prekę į kitą to paties modelio dydį, gali atsitikti taip, kad jūsų pasirinkto dydžio mūsų
sandėlyje gali nelikti. Tokiu atveju negalėsime įvykdyti Jūsų prašymo. Šioje situacijoje įmanomas tik vienas procedūros dalis, kuri
sudaro keitimo procesą — pirkimo sutarties nutraukimas. Atgausi visus sumokėtum pinigus, kuriuos išleidai konkrečiai prekei tokiu
būdu, kuriuo nurodei keitimo dokumente. Jeigu nenurodysi keitimo dokumente ar nusprendei nutraukti sutartį ar keisti prekę, arba
jeigu nenurodysi į kokį dydį nori iškeisti keičiamą prekę, tam, kad išvengti galimų susipratimų, Tavo keitimą užfiksuosime kaip
pirkimo sutarties nutraukimą ir grąžinsime pinigus, kuriuos išleidai konkrečiai prekei tokiu būdu, kuriuo nurodei keitimo
dokumente.
Noriu grąžinti prekę:
Grąžinimo priežasties kodas
00
Prekė skiriasi nuo nurodytos nuotraukoje

Grąžinimo priežastis

01

Manęs netenkina kokybė

02

Manęs netenkina prekės spalva

03

Pavėluotas pristatymas

04

Prekė nebuvo užsakyta

05
06

Grąžinimas per 30 dienų nuo prekės gavimo dienos
Trūksta pilno adreso

07

Grąžinimas kliento noru

Už grąžintas prekes sumokėtina suma bus nedelsiant grąžinta naudojant tuos pačius mokėjimo metodus, kurie
buvo naudojami atsiskaitant už prekes. Jei nori gauti lėšas į savo banko sąskaitą, nurodyk sąskaitos numerį, į
kurią turi būtų pervesta.
Sąskaitos turėtojo vardas: ..................................................................................................................................
Banko sąskaitos numeris:

-

-

-

-

-

-

_

...................................................................................

....................................................................................

Grąžinimą/keitimą priimančio asmens parašas **

Kliento parašas

* būtini laukeliai
** pildo parduotuvės darbuotojas grąžinimo/keitimo atveju, vykdomo parduotuvėje
Gali grąžinti prekes įsigytas parduotuvėje: 50style.lt nenurodydamas priežasčių per 30 dienų. Detalią informaciją apie grąžinimo/keitimo taisykles rasi
čia: https://50style.lt/prekiu-keitimas-ir-grazinimas. Detalią informaciją apie asmens duomenų apsaugą ir privatumo politiką: https://50style.lt/privatumopolitika.

* būtini laukeliai
** pildo parduotuvės darbuotojas grąžinimo/keitimo atveju, vykdomo parduotuvėje
Gali grąžinti prekes įsigytas parduotuvėje: 50style.lt nenurodydamas priežasčių per 30 dienų. Detalią informaciją apie grąžinimo/keitimo taisykles rasi
čia: https://50style.lt/prekiu-keitimas-ir-grazinimas. Detalią informaciją apie asmens duomenų apsaugą ir privatumo politiką: https://50style.lt/privatumopolitika.

