
PATA TIMBER UAB 
Įmonės kodas 305157994 

Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius 
+370 63288868

parduotuve@patatimber.lt 

TEISĖS ATSISAKYTI FORMA 

Užpildykite ir išsiųskite šią formą tik tuo atveju, jei norite atsisakyti nuotolinės prekybos 
sutarties. 

Prašome užpildytą ir pasirašytą atsisakymo formą atsiųsti el. paštu info@patatimber.lt, 
paštu PATA UAB, Sudervės gatvė 2, Avižieniai, LT-14192, arba pateikti bet kurioje PATA 
parduotuvėje. 

Pirkėjo vardas, pavardė 
Telefono numeris 
El. paštas 
Banko sąskaitos numeris 

Pareiškiu, kad noriu atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties, sudarytos ketinant įsigyti šią 
prekę: 

Užsakymo data ir numeris No. 
Prekės gavimo data 

Prekės pavadinimas 
Prekės 
kiekis 

Prekės kain 
(EUR) 

Bendra suma: 

Atsisakymo priežastis 
Prekė neatitinka aprašymo (kokybė, spalva, dydis ir kt.) 
Prekė pažeista 
Prekė nėra tokia, kokios tikėtasi / nepatiko 
Išduota neteisinga prekė 
Kita 
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TEISĖ ATSISAKYTI 

1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės pirkimo sutarties per 14 (keturiolika) dienų, nenurodydamas
atsisakymo priežasties.

2. Atsisakymo teisės terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų, skaičiuojant nuo prekės
gavimo dienos.

3. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, privalo aiškiai pranešti pardavėjui
apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Pirkėjas gali naudoti pridedamą pavyzdinę sutarties
atsisakymo formą, tačiau neprivalo to daryti.

4. Tam, kad būtų laikomasi teisės atsisakyti sutarties termino, pakanka, kad pirkėjas, prieš
pasibaigiant sutarties atsisakymo teisės terminui, nusiųstų pranešimą apie pasinaudojimą teise
atsisakyti sutarties.

ATSISAKYMO PASEKMĖS 

1. Jei pirkėjas atsisakys šios sutarties, pardavėjas grąžins pirkėjui sumokėtą sumą nepagrįstai
nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai
pardavėjui buvo pranešta apie pirkėjo sprendimą atsisakyti šios sutarties.

2. Grąžinama suma sumokama ta pačia mokėjimo priemone, kuria pirkėjas naudojo sudarydamas
prekės pirkimo sutartį.

3. Pardavėjas gali sustabdyti pinigų grąžinimą, kol prekė nebus grąžinta arba kol pirkėjas pateiks
patvirtinimą, kad prekė buvo išsiųsta (atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas įvyko anksčiau).

4. Pirkėjas privalo grąžinti arba grąžinti prekę pardavėjui be nepagrįsto delsimo ir bet kokiu atveju
ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pirkėjas pranešė apie savo sprendimą
atsisakyti šios sutarties. Galutinio termino bus laikomasi, jei pirkėjas grąžins prekę nepasibaigus
14 (keturiolikos) dienų terminui.

5. Pirkėjas padengs tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas.

6. Pirkėjas yra atsakingas už prekės vertės bet kokį sumažėjimą, jei prekė naudojama kitiems
tikslams nei pagal paskirtį ir savybes ar norint patikrinti jos veikimą. Prekė tikrinimo tikslais turi
būti naudojama tiek, kiek tai būtų įmanoma padaryti pardavimo vietoje prieš perkant prekę.

______________________________ ______________________________ 
Data Parašas 
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