
PRAŠYMAS PAKEISTI PREKĘ ARBA GRĄŽINTI UŽ PREKĘ SUMOKĖTUS PINIGUS 

PIRKĖJO DUOMENYS: 

Pirkėjo vardas, pavardė 
Pirkėjo el. pašto adresas 
Pirkėjo telefono numeris 
Banko sąskaitos numeris 
Sąskaitos savininko vardas, pavardė 

UŽSAKYMAS 
Užsakymo numeris / data 
Sąskaitos faktūros Nr. 
Prekės gavimo data 

 PRAŠYMO SPRENDIMAS (pasirinkti tik vi

1. Šiuo prašymu informuoju, kad atsisakau
vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekių gavi
taisyklėse nustatyta tvarka, ir prašau grąž

2. Šiuo prašymu informuoju, kad gavau ne
Prekių gavimo dienos, grąžinti ar perduo
prašau netinkamą, sugadintą Prekę pakei

PREKIŲ GRĄŽINIMO PRIEŽASTYS: 

1. Gauta ne ta prekė, kuri užsakyta
2. Klaidingas užsakymas (užsakyta ne ta p
3. Gauta prekė yra brokuota

GRĄŽINAMOS PREKĖS: 

Prekės kodas Pr

       Patvirtinu, kad Prekė pilnai sukomplektuot
pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos su origina

MB ,,KML Trading“, Saulėtekio al. 15, LT- 10224, Vilnius
paštą bei kitus sutartyje nurodytus duomenis MB ,,KML T
būtinas, norint sudaryti ir vykdyti sutartį, kurios šalis yra P

Pirkėjas turi teisę prašyti leisti susipažinti su jo asmens du
Pirkėjas gali įgyvendinti kreipęsis elektroniniu paštu info@
kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta a
duomenų apsaugos inspekcija. 

Garantinės sąlygos galioja tik tada, kai Pirkėjas gražina pre

Pasirašydama(s) patvirtinu, kad informaciją pateikiau teis
keitimas“ bei „Privatumo politika“ taisyklėmis ir su jose nu

Oficialus atstovas Baltijos šalyse - KML Trading
info@kml-trading.com

+370 699 95225
eną sprendimą): 

 toliau pateiktų įsigytų Prekių sutarties (ar j
mo dienos, grąžinti ar perduoti žemiau išvard
inti už Prekę sumokėtus pinigus.

tinkamą, sugadintą Prekę ir įsipareigoju, ned
ti žemiau išvardintas Prekes Pardavėjui intern
sti į tokią pačią ar atitinkamą, o nesant galimy

4. Gauta prekė yra sugadinta
rekė) 5. Kita priežastis (nurodykite):

________________________
________________________

ekės pavadinimas Kiekis 

a, nenaudota, nesugadinta, neištepta, tvarking
liu nepažeistu ženklinimu (nepažeistos etiketė

, info@kml-trading.com, tvarko Pirkėjo pateiktus du
rading“ įmonės nustatytu sutarties su Pirkėju suda

irkėjas. Neturint šių duomenų, MB ,,KML Trading“

omenimis, juos ištaisyti, teisės aktais numatytais a
kml-trading.com. Pirkėjas taip pat turi teisę patei

rba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas

kes pilnos koplektacijos, originalioje, tvarkingoje j

ingai, esu susipažinęs su visomis www.greenwork
rodytomis sąlygomis susipažinau ir sutinku. 

_____________________________

(Pirkėjo vardas, pavardė ir parašas) 

LT
os dalies) ir įsipareigoju, nedelsdamas, tačiau ne
intas Prekes Pardavėjui internetinės parduotuvės

elsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo
etinės parduotuvės taisyklėse nustatyta tvarka, ir
bės, grąžinti pinigus.

__________________
__________

Grąžinimo priežastis 
(Nurodykite grąžinimo priežasties numerį) 

oje originalioje gamintojo nesugadintoje, neišteptoje 
s, apsauginės plėvelės ir kt.). 

omenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninį 
rymo bei vykdymo tikslu. Asmens duomenų pateikimas yra 
 negalės sudaryti ir vykdyti sutarties. 

tvejais juos ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą. Šias teises 
kti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje, 
. Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija – Valstybinė 

ų pakuotėje.

sbaltic.com internetinės parduotuvės Prekių „Grąžinimas ir 
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