Pirkimo-pardavimo tarpukarioreklama.lt elektroninėje parduotuvė
je taisyklė
s
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklė
s (toliau – „Taisyklės”) yra juridiškai privalomas
dokumentas, kuris nustato įsigyjančio asmens (toliau – „Pirk
ė
jas“) ir Ramū
no
Minkevič
iaus (toliau – „Pardavėjas“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę P
irkėjui
į
sigyjant, prekes tarpukarioreklama.lt elektroninė
je parduotuvėje (toliau – „Elektroninė
parduotuvė“).
1.2. Visas Elektroninė
je parduotuvė
je siū
lomas prekes ir paslaugas siūlo, parduoda
tik Pardavėjas. Elektroninė
je parduotuvė
je sudaromi sandoriai nesukuria jokių teisi
ų 
ar
pareigų 
Ramūn
ui Minkevič
iui.
2. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkėjo užsakymas laikomas pasiū
lymu sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį
(oferta). Ši oferta yra neatšaukiama ir galioja šešis mė
nesius po Pirkėjo užsakymo
pateikimo dienos.
2.2. Sutartis tarp Pirkė
jo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai
Pardavėjas išsiunčia prekes ir pateikia pranešimą apie išsiuntimą P
irkė
jui el. paštu į
registracijos duomenyse pateiktą 
el. pa
što dė
žutę
.
2.3. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį
, Pirkė
jo užsakymo atlikimo metu nurodytos
prekės, j
ų kiekis, kaina ir kitos są
lygos yra privalomos ir tampa neatskiriama sutarties
dalimi.
2.4. Visų 
sutarčių sudarymo vieta laikoma Pardavė
jo buveinėsadresas.
2.5. Elektroninėje parduotuvėje prekes gali į
 sigyti asmenys ne jaunesni kaip 18 metų
amžiaus.
2.6. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateikt
ų d
uomenų 
teisingum
ą.Jei
duomenys pateikti registracijos formoje yra neteisingi, pardavė
jas neatsako už dė
l to
atsiradusius padarinius.
2.7. Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, sutinka su Taisyklė
mis ir privalo
jų 
laikytis.

2.8. Pardavėjas įsipareigoja saugoti visą informaciją,kurią P
irkė
jas pateikia
registruodamasis Elektroninė
je parduotuvėje. Pardavėjas prisiima visą atsakomybę
, jog
šie duomenys nebū
tų p
rieinami tretiesiems asmenims.
3. Kitos nuostatos
3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninė
s parduotuvėsdarbui ar stabiliam
veikimui, Elektroninėsparduotuvėsadministracija be iš ankstinio perspėjimo apie visus
nelegalius veiksmus prieštaraujanč
ius Lietuvos Respublikos įstatymams, praneša
atitinkamoms institucijoms.
3.2. Pardavėjas bet kokių savo į
sipareigojimų 
vykdymui turi teisę 
naudotis treč
ių
jų
šalių p
agalba ir paslaugomis.
3.3. Prek
ėskaina yra laikoma ta kaina, kuri nurodoma Pirkė
jo prekių krepšelyje
užsakymo metu. Prekė
s kainos gali bū
ti keič
iamos be jokio išankstinio įspė
jimo
Elektroninėje parduotuvė
je, tač
iau visiems pirkimams atliktiems tam tikru metu bus
taikomos tos kainos, kurios galiojo užsakymo metu. Į 
nurodytas kainas yra įskaič
iuotos
siuntimo ir pakavimo išlaidos. PVM (jeigu taikomas) yra įskaičiuotas į p
rekių kainas.
3.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių są
lygas.
3.5. Pirkėjo elektroninio pašto adresas saugomas Pardav
ė
jo duomenų b
azėje ir gali
bū
ti naudojamas kaip adresas, kuriuo bus siunč
iama informacija apie naujas prekes,
kainas, akcijas.
3.6. Preki
ų 
grąžinimas vykdomas vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos
Respublikos Ūkio ministro į
sakymu Nr. 217 “Dė
l daiktų 
grąžinimo ir keitimo taisyklių
patvirtinimo”.
3.7. Visi nesutarimai, kilę d
ėlšių Taisyklių 
ar vadovaujantis jomis sudarytos sutarties
vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginč
ai yra sprendžiami LR
į
statymų 
nustatyta tvarka Vilniaus miesto apylinkė
s teisme.
4. Prekių 
pristatymas
4.1. Preki
ų 
pristatymo mokestis – 2,9 €. Šis mokestis taikomas nepriklausomai nuo to,
kiek prekių 
užsakote.

4.2. Į
prastai prekėspristatomos per 1–2 darbo dienas nuo užsakymo ir jo
apmokė
jimo.
4.3. Užsakius prekes ir pasirinkus atsiskaitymo bū
dą 
„SUMOKĖ
TI GRYNAISIAIS
PRISTATYMO METU“, prekes išsi
ų
sime nedelsiant.
Dėm
 esio! Pasirinkus šį 
atsiskaitymo bū
dą
, pristatymo metu būkite pasiruošę tiksli
ą
užsakymo sumą!
4.4. Užsakius prekes ir pasirinkus atsiskaitymo bū
dą 
„SUMOKĖ
TI PER ELEKTRONINĘ
BANKININKYSTĘ“, prekes išsi
ų
sime gav
ę jū
sų m
 okėjimą
, todėlprekių p
ristatymas gali
užtrukti iki 2–4 d. d.
4.5. Prekes Jums pristatys „VENIPAK“ kurjerių 
tarnyba, kuri į
sipareigoja:
Informuoti gavėją 
apie siuntos pristatymą iš anksto SMS žinute ir/arba elektroniniu
paštu, jeigu siuntos gavėjas yra fizinis asmuo;
Pakuotę
, kurios svoris neviršija 30 kg, nunešti į gavė
jo pageidaujamą viet
ą
;
Kurjeris turi teisę n
elaukti ilgiau nei 10 (dešimt) minuč
ių
, kol gavė
jas priims siuntą
.

