
 

 

„Wolverine Europe B.V.“ pardavimo sąlygos 
 
Būsena: 31.03.2021 
 
Įvadas 
 
Šios pardavimo sąlygos (toliau – Pardavimo sąlygos) – tai sąlygos, kuriomis remdamasi bendrovė 
„Wolverine Europe B.V.“, registruota Olandija, įmonės kodas 34125356, adresas: Flemingstraat 5 A, 
1704SL Heerhugowaard, the Netherlands (Olandija)  (toliau – „Wolverine“ arba mes, mus, mūsų), siūlo 
jums gaminius interneto svetainėje https://www.catfootwear.com/LT/en_LT/home (toliau – Svetainė). 
Mūsų PVM mokėtojo kodas NL808486123B01. 
 
Dėkojame, kad domitės mūsų gaminiais, paslaugomis ir lankotės Svetainėje. 
 
Susitarimas 
 
Gaminių pirkimas 
 
Be Naudojimo sąlygų, perkant gaminius, kuriuos jums siūlome Svetainėje (toliau – Gaminiai), taikomos 
šios Pardavimo sąlygos. Prieš užsisakydami Gaminius šioje Svetainėje, atidžiai perskaitykite Pardavimo 
sąlygas, nes pateikdami mums bet kurio mūsų Gaminio užsakymą įsipareigojate laikytis Pardavimo 
sąlygų. Svetainės skiltyje „Atsiskaitymas“ jūsų bus paprašyta spustelėti mygtuką „Patvirtinkite 
užsakymą ir pereikite prie apmokėjimo“ ir taip patvirtinti, jog pateikiate mums savo užsakymą (toliau – 
Užsakymas) ir sutinkate su Pardavimo sąlygomis. Jeigu nesutinkate su Pardavimo sąlygomis ir 
nespustelėsite mygtuko „Patvirtinkite užsakymą ir pereikite prie apmokėjimo“, negalėsite užsisakyti 
jokių Gaminių šioje Svetainėje. 
 
Rekomenduojame atsispausdinti Pardavimo sąlygas, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje. 
 
Pardavimo sąlygos 
 
 
1. Gaminių tiekimas naudojantis Svetaine 
 
1.1. Mes priimame tik užsakymus, pagal kuriuos numatomas pristatymas Lietuva. 
 
1.2. Ši Svetainė sukurta siekiant parduoti Gaminius tik galutiniams naudotojams. Mes turime teisę 
nepriimti užsakymų, įskaitant užsakymus, kuriuos laikome apgaulingais, taip pat užsakymų iš klientų, 
kurie, mūsų pagrįstu manymu, ketina Gaminį (-ius) perparduoti ir (arba) eksportuoti komerciniais 
tikslais. 
 
1.3. Pateikdami užsakymą Svetainėje, patvirtinate, kad: 
 
1.3.1. turite teisę sudaryti sutartis, kurios Jus teisiškai įpareigoja; 
 
1.3.2. esate mažiausiai 18 metų amžiaus arba turite savo teisinio atstovo sutikimą sudaryti su mumis 
sutartį. 
 
1.4. Gaminių kainos nurodytos  eurassu PVM, tačiau pristatymo mokestis neįskaičiuotas. Pristatymo 
mokesčio suma nurodoma pristatymo informacijos skyrelyje apie dažniausiai užduodamus klausimus 
(DUK). Jeigu jūsų Užsakymui taikomas pristatymo mokestis, būsite apie tai informuoti užsakymo metu, 
vėliau dar kartą – Užsakymo patvirtinimo el. pranešime. Nurodytos kainos ir pristatymo mokestis 
taikomi ir mokami tik pristatant Lietuva. Kainos, pasiūlymai ir Gaminiai priklauso nuo prieinamumo ir 
gali būti keičiami bet kuriuo metu prieš priimant Užsakymą ir atliekant mokėjimą. 
 



 

 

1.5. Informacijos apie Gaminį paskelbimas Svetainėje reiškia tik mėginimą teikti su juo susijusius 
pasiūlymus ir nereiškia, kad teikiame pasiūlymą parduoti jį už nurodytą kainą. Pasiūlymas nėra mus 
įpareigojantis. Mes neįsipareigojame priimti jūsų Užsakymą. 
 
1.6. Nors stengiamės užtikrinti, kad visos kainos Svetainėje būtų tikslios, gali pasitaikyti klaidų. Jeigu 
dėl spausdinimo klaidos būtų nurodyta neteisinga Gaminio, kurį jau užsakėte, kaina, el. pranešime 
nurodytume teisingą kainą ir paprašytume patvirtinti, jog sutinkate, kad Užsakymas būtų vykdomas, ir 
mokėti už Gaminį naujai nurodytą teisingą kainą. Gavę patvirtinimą, vykdysime jūsų Užsakymą. Jeigu 
per 7 dienas nuo el. pranešimo, kuriame nurodoma teisinga kaina, gavimo nepatvirtinsite, jog sutinkate, 
kad Užsakymas būtų vykdomas, laikysime, kad Užsakymas atšauktas, ir ištrinsime informaciją, susijusią 
su apmokėjimu, iš savo sistemos. 
 
1.7. Stengiamės užtikrinti, kad Svetainėje pateikiama informacija būtų tiksli ir išsami. Visi duomenys, 
Gaminių vaizdai ir aprašai yra tikslūs tuo metu, kai ši informacija paskelbiama Svetainėje, tačiau 
ilgainiui, likusi tokia, kokia yra paskelbimo momentą, ji gali pasidaryti netiksli ir mes negarantuojame 
ir jokiu būdu neteigiame, kad Svetainės turinys yra tikslus arba išsamus. Vaizdai ir pateikiama 
informacija gali skirtis, pvz., Gaminių spalvos gali būti kitokios nei tos, kurios matyti vaizduose, dėl 
fotografavimo proceso. Be to, negarantuojame, kad Svetaine visada galėsite naudotis be trikdžių, ir 
neprisiimame atsakomybės už nuostolius arba žalą, atsiradusią dėl to, kad negalėjote naudotis Svetaine. 
 
2. Užsakymo priėmimas 
 
2.1. Užsakymai Svetainėje pateikiami tokiu būdu: 
 
2.1.1 Gaminį, kurį norite įsigyti, turite įdėti į savo pirkinių krepšelį ir pereiti prie atsiskaitymo 
procedūros. 
 
2.1.2 Jeigu Svetainėje perkate pirmą kartą, turite susikurti naudotojo paskyrą ir prisijungti. Jeigu jau 
esate susikūrę naudotojo paskyrą, prisijunkite prie jos su savo prisijungimo duomenimis. Taip pat galite 
tęsti užsakymo procedūrą kaip svečias, be prisijungimo su naudotojo duomenimis. 
 
2.1.3. Bus prašoma, kad įvestumėte pristatymo adresą ir pateiktumėte su mokėjimu susijusią 
informaciją. 
 
2.1.4. Kai baigsite formuoti Užsakymą, jums bus parodyti visi jūsų pasirinkti Gaminiai, nurodyta visa 
jų kaina, įskaitant visus mokesčius ir muitus, ir paprašyta patvirtinti, kad Užsakymas teisingas ir 
sutinkate su Pardavimo sąlygomis. Jeigu Užsakymas neteisingas, galėsite dar kartą atsidaryti Užsakymo 
puslapį ir ištaisyti klaidas prieš patvirtindami Užsakymą mygtuku „Patvirtinkite užsakymą ir pereikite 
prie apmokėjimo“, t. y. prieš pateikdami jį teisiškai įpareigojančiu būdu. Jūs atsakote už tai, kad jūsų 
užsakymas būtų parengtas tinkamai prieš pateikiant jį mums. 
 
2.1.5. Kai Užsakymą pateikiate, mes išsaugome jūsų pateiktą su mokėjimu susijusią informaciją, kad 
galėtume priimti jūsų mokėjimą, ir išsiunčiame jums el. pranešimą, kuriame patvirtiname Užsakymo 
gavimą ir nurodome numatomą pristatymo laiką.  Po to patikriname, ar galėsime įvykdyti Užsakymą, 
kaip prašoma, ir išsiunčiame tai patvirtinantį el. pranešimą.  Visų Gaminių pardavimas priklauso nuo jų 
prieinamumo. 
 
2.1.6. Turite peržiūrėti Užsakymą patvirtinantį el. pranešimą ir iškart informuoti mus, jeigu būtų klaidų. 
Šis pranešimas nereiškia patvirtinimo, kad Užsakymas priimtas. Užsakymas laikomas priimtu tada, kai 
Gaminiai išsiunčiami Jums. Tai yra jūsų sudaromos pirkimo sutarties su mumis sąlyga. Kai apdorojame 
ir gauname mokėjimą už Gaminį, nuosavybės teisės ir kitos susijusios teisės į Gaminį pereina Jums. 
 
2.1.7. Paaiškiname, kad nekiltų abejonių: jeigu Užsakymo patvirtinimo el. pranešime nepatvirtinome, 
kad tam tikras Gaminys yra prieinamas, mūsų sutartis su jumis šio Gaminio neapima. 
 
2.2. Jeigu kiltų kokių nors problemų dėl Užsakymo, „Wolverine“ atstovas susisieks su jumis. 



 

 

 
3. Kainos ir mokėjimas 
 
3.1. Pirkimo kaina turi būti sumokama iš karto po pirkimo sutarties sudarymo. Už visus Gaminius 
mokama kredito arba debeto kortele. Mes priimame mokėjimus kortele „MasterCard“ arba VISA ir 
patvirtiname Užsakymą tik gavę tiesioginio debeto įgaliojimo arba mokėjimo patvirtinimą. 
 
3.2. Mokant kortele, visiems kredito ir debeto kortelių turėtojams ir sutarčių su banku ir (arba) finansine 
įstaiga turėtojams taikoma galiojimo patikrinimo ir patvirtinimo procedūra. Jeigu jūsų mokėjimo 
kortelės išdavėjas arba mūsų nepriklausomas paslaugų teikėjas, atsakingas už čekių galiojimo 
patikrinimą, nepatvirtina mokėjimo ar atsisako jį patvirtinti dėl bet kokių priežasčių, mes nesame 
atsakingi už pasekmes, būtent tai, kad Gaminiai, kuriuos užsakėte, bus pristatyti vėliau arba nepristatyti. 
 
 
4. Prieinamumas ir pristatymas 
 
4.1. Pristatymas galimas Lietuva. Mes įsipareigojame pristatyti Gaminius lietuviu  nurodytais adresais 
iki Užsakymo patvirtinimo el. pranešime nurodytos dienos arba, jeigu diena nenurodyta, per dešimt 
darbo dienų (ne daugiau kaip 30 darbo dienų) nuo Užsakymo patvirtinimo el. pranešimo išsiuntimo 
dienos. Jei pristatyti per šį laikotarpį neįmanoma, iš anksto apie tai pranešame ir nurodome kitą 
pristatymo laikotarpį (Nauja pristatymo data). Jei atsisakysite, kad būtų nustatyta Nauja pristatymo data, 
jūsų Užsakymas bus atšauktas ir mes grąžinsime sumokėtą sumą. 
 
4.2. Visi pristatymai vykdomi siunčiant prekes registruotu paštu arba naudojantis kurjerio paslaugomis. 
Gavus Gaminį gali reikėti pasirašyti, todėl patikrinkite, ar pasirinkote teisingą pristatymo adresą. Turite 
išsaugoti pristatymo patvirtinimą ir visą pakuotę ir nedelsdami pranešti mūsų klientų aptarnavimo 
skyriui, jeigu trūktų kokio nors Gaminio arba Gaminys būtų pažeistas (nurodymai, ką daryti Gaminio 
pažeidimo jį pristatant atveju, pateikti 6.3 punkte). 
 
5. Jūsų teisė atsisakyti 
 
Jei esate vartotojas ir įsigijote vieną arba kelis Gaminius, kurie pristatomi viena siunta, taikoma toliau 
nurodyta atsisakymo tvarka. 
 

Atsisakymo tvarka 
Teisė atsisakyti 
 
Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties. 

 
Atsisakymo laikotarpis pasibaigia praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kurią jūs arba jūsų paskirta 
trečioji šalis (tai netaikoma prekių vežėjui) priėmė prekes. 
 
Kad galėtumėte pasinaudoti atsisakymo teise, privalote informuoti mus („Wolverine 
Europe B.V.“, c/o Wolverine Europe Ltd, King's Place, 90 York Way, Londonas N1 9AG, 
Jungtinė Karalystė, el. pašto adresas: info@catfootwear.eu) apie sprendimą atsisakyti sutarties 
aiškiai tai pareikšdami (pvz., laišku, išsiųstu paštu, faksu arba el. pranešimu). Galite naudoti 
pridedamą atsisakymo formą, tačiau tai nėra privaloma. 
 
Privaloma laikytis nustatyto sutarties atsisakymo termino. Jums tereikia išsiųsti pranešimą apie 
tai, kad pasinaudosite teise atsisakyti sutarties, dar nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui. 
 
Atsisakymo pasekmės 
 



 

 

Jeigu atsisakysite šios sutarties, grąžinsime visas jūsų sumokėtas sumas, įskaitant pristatymo 
mokestį (išskyrus papildomą mokestį, kuris galėtų būti taikomas už tai, kad pasirinkote kitą 
pristatymo rūšį, ne standartines mūsų siūlomas pristatymo paslaugas, už kurias mokama mažiausia 
kaina), ir nedelsdami atliksime grąžinimą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią buvome 
informuoti apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties. Grąžinimą atliksime tuo pačiu būdu, 
kuriuo pirmiau atlikote mokėjimą, jeigu aiškiai nenurodysite kitokio būdo. Šiaip ar taip, jums 
nereikės mokėti jokių su šiuo grąžinimu susijusių mokesčių. Mes galime atsisakyti grąžinti 
sumokėtas sumas, kol negausime grąžinamų prekių arba kol nepateiksite įrodymo, kad grąžinote 
prekes (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau). 
 
Jūs turite išsiųsti arba perduoti mums prekes nedelsdami, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos 
dienos, kai mums pranešėte, kad atsisakote sutarties. Bus laikoma, kad nustatyto termino sąlyga 
tenkinama, jeigu išsiųsite prekes nepasibaigus 14 dienų laikotarpiui. Jei prekes grąžinsite, turėsite 
prisiimti tiesiogines prekių siuntimo išlaidas, jeigu grąžinamų prekių kaina neviršija 40 EUR. Jūs 
būsite atsakingi už sumažėjusią prekių vertę tokiu atveju, jei ji sumažės dėl su ja atliktų veiksmų, 
kurie nėra būtini norint patikrinti prekių pobūdį, ypatumus arba funkcionavimą. 

 
Jeigu esate vartotojas, internetinėje parduotuvėje įsigijote kelis gaminius ir užsakymas pristatomas 
dalimis, taikoma toliau išdėstyta sutarties atsisakymo tvarka: 
 

Atsisakymo tvarka 
Teisė atsisakyti 

 Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties. 
Atsisakymo laikotarpis pasibaigia praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kurią jūs arba jūsų paskirta 
trečioji šalis (tai netaikoma prekių vežėjui) priėmė paskutinę prekę. 
 
 
 
Kad galėtumėte pasinaudoti atsisakymo teise, privalote informuoti mus („Wolverine 
Europe B.V.“, c/o Wolverine Europe Ltd, King's Place, 90 York Way, Londonas N1 9AG, 
Jungtinė Karalystė, el. pašto adresas: info@catfootwear.eu) apie sprendimą atsisakyti sutarties 
aiškiai tai pareikšdami (pvz., laišku, išsiųstu paštu, faksu arba el. pranešimu). Galite naudoti 
pridedamą atsisakymo formą, tačiau tai nėra privaloma. 
 
Privaloma laikytis nustatyto sutarties atsisakymo termino. Jums tereikia išsiųsti pranešimą apie 
tai, kad pasinaudosite teise atsisakyti sutarties, dar nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui. 
 
Atsisakymo pasekmės 
 
Jeigu atsisakysite šios sutarties, grąžinsime visas jūsų sumokėtas sumas, įskaitant pristatymo 
mokestį (išskyrus papildomą mokestį, kuris galėtų būti taikomas už tai, kad pasirinkote kitą 
pristatymo rūšį, ne standartines mūsų siūlomas pristatymo paslaugas, už kurias mokama mažiausia 
kaina), ir nedelsdami atliksime grąžinimą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią buvome 
informuoti apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties. Grąžinimą atliksime tuo pačiu būdu, 
kuriuo pirmiau atlikote mokėjimą, jeigu aiškiai nenurodysite kitokio būdo. Šiaip ar taip, jums 
nereikės mokėti jokių su šiuo grąžinimu susijusių mokesčių. Mes galime atsisakyti grąžinti 
sumokėtas sumas, kol negausime grąžinamų prekių arba kol nepateiksite įrodymo, kad grąžinote 
prekes (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau). 
 
 



 

 

Jūs turite išsiųsti arba perduoti mums prekes nedelsdami, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos 
dienos, kai mums pranešėte, kad atsisakote sutarties. Bus laikoma, kad nustatyto termino sąlyga 
tenkinama, jeigu išsiųsite prekes nepasibaigus 14 dienų laikotarpiui. Jei prekes grąžinsite, turėsite 
prisiimti tiesiogines prekių siuntimo išlaidas, jeigu grąžinamų prekių kaina neviršija 40 EUR. Jūs 
būsite atsakingi už sumažėjusią prekių vertę tokiu atveju, jei ji sumažės dėl su ja atliktų veiksmų, 
kurie nėra būtini norint patikrinti prekių pobūdį, ypatumus arba funkcionavimą. 

 
Norėdami įgyvendinti savo atsisakymo teisę, galite naudoti pridedamą atsisakymo formą, tačiau tai nėra 
privaloma. 
 

Atsisakymo formos šablonas 
 
(Jeigu norite atsisakyti sutarties, užpildykite ir atsiųskite šią formą.) 
 
Gavėjas: 
 
„Wolverine Europe B.V.“ 
c/o Wolverine Europe Ltd 
King's Place 
90 York Way 
Londonas 
N1 9AG 
Didžioji Britanija 
 
El. pašto adresas: info@catfootwear.eu 
 
Aš / mes(*), pranešame, kad aš / mes(*) atsisakau / atsisakome(*) mano / mūsų(*) sudarytos 
sutarties dėl toliau nurodomų prekių pirkimo(*) / toliau nurodomų paslaugų gavimo(*) 
 
Užsakymas pateiktas(*) / prekės gautos(*) 
 
Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė 
 
Vartotojo (-ų) adresas 
 
Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jeigu ši forma pildoma išspausdinta) 
 
Data 
_______________  
(*) ištrinti, kas netinka. 

 
6. Grąžinimo taisyklės 
 
6.1. Iš mūsų užsisakytus batus matuokitės su kojinėmis ir patalpoje. 
 
6.2. Jei Gaminius grąžinate, vadovaukitės kartu atsiųstais arba dalyje „Pakuotės grąžinimas“ pateiktais 
nurodymais. Jeigu kyla sunkumų grąžinant Gaminį arba atspausdinant grąžinimo etiketę, užsisakykite 
grąžinimo etiketę iš mūsų klientų aptarnavimo skyriaus adresu: INFO@CATFOOTWEAR.EU. 
Laikykitės visų nurodymų, nes tik tada galėsime greitai grąžinti jūsų sumokėtą sumą ir atlikti procedūrą, 
susijusią su pirkinio atsisakymu ir Gaminio grąžinimu. 
 



 

 

6.3. Tuo atveju, jeigu jums pristatytas ne tas Gaminys arba Gaminys yra defektinis ar pažeistas, 
grąžinimo išlaidas padengsime mes. Jei Gaminys yra defektinis, mes, atsižvelgdami į įstatymuose 
nustatytas garantijas, įsipareigojame arba atlikti Gaminio remontą, arba jį pakeisti (jeigu yra tų pačių 
arba panašių Gaminių), arba suteikti kainos nuolaidą, arba grąžinti už Gaminį sumokėtą kainą, taip pat 
pristatymo mokestį. 
  
7. Sumokėtos kainos grąžinimas 
 
7.1. Jei grąžinate defektinius, netinkamai funkcionuojančius arba pažeistus Gaminius, kaip nurodyta 
grąžinimo politikos 6.3 punkte, grąžinsime visą mums sumokėtą sumą, įskaitant pristatymo mokestį. 
 
7.2. Grąžinama suma bus pervesta į jūsų sąskaitą, iš kurios ji buvo nurašyta mokant kredito kortele. 
 
7.3. Visos grąžinamos sumos bus grąžintos per 30 dienų nuo jūsų pranešimo apie sutarties atsisakymą 
gavimo. 
 
8. Garantija ir atsakomybė už pristatytus Gaminius 
 
8.1. Garantuojame, kad bet kuris Gaminys, įsigytas iš mūsų Svetainėje, yra patenkinamos kokybės ir 
tinkamas, jeigu naudojamas tiems tikslams, kuriems konkrečios rūšies Gaminys yra skirtas. Jeigu 
pristatytas Gaminys turi defektų ar jame atsiradę su pristatymu susijusių pažeidimų, turite teisę į visas 
garantijas, nustatytas įstatymuose. 
 
8.2. Mes esame be išlygų atsakingi už tyčinius ir labai aplaidžius veiksmus, įskaitant apgaulingą 
klaidingos informacijos pateikimą. 
 
8.3. Paprasto aplaidumo atveju mūsų atsakomybė apsiriboja numatoma žala (tokia, kokia paprastai 
galėtų būti tikėtina, siejant su Užsakymu) ir tik tokia apimtimi, kokia neįvykdytas įsipareigojimas, kuris 
iš esmės svarbus užsakymo vykdymui ir kurio įvykdymo jūs paprastai galite tikėtis. Numatoma žala, 
tiesiogiai susijusi su Užsakymu, yra ne didesnė kaip Gaminio pirkimo kaina. 
 
8.4. Atsakomybės apribojimas arba atleidimas nuo atsakomybės pagal šį punktą netaikomas, kai esama 
kaltės dėl asmens sužalojimo arba didelio neatsargumo ir tyčios atvejais. 
 
9. Klientų aptarnavimas ir pranešimai 
 
9.1. Jeigu turite klausimų, komentarų, skundų ar reikia paaiškinimų dėl jūsų pirkimo, galite kreiptis 
el. paštu info@catfootwear.eu arba adresu: „Wolverine Europe B.V.“, c/o Wolverine Europe Ltd, King's 
Place, 90 York Way, Londonas N1 9AG. 
 
9.2. Pranešimai iš mūsų gali būti siunčiami elektroninio pašto arba pašto adresu, atsižvelgiant į tai, kurį 
nurodėte pateikdami užsakymą. Privalote nuolat atnaujinti kontaktinę informaciją. Pranešimas bus 
laikomas gautu ir tinkamai pristatytu praėjus 24 valandoms po el. pranešimo išsiuntimo el. pašto adresu, 
kuris nurodytas jūsų paskutiniame pranešime, arba penkioms darbo dienoms nuo pranešimo išsiuntimo 
paštu jūsų nurodytu pašto adresu dienos. Norint įrodyti, kad pranešimas pristatytas, pakanka įrodyti, jog 
adresas buvo užrašytas teisingai, antspauduotas ir įmestas į pašto dėžutę; el. pranešimo siuntimo atveju 
– kad el. pranešimas buvo išsiųstas gavėjo nurodytu el. pašto adresu. 
 
10. Visapusiško pagrįstumo nuostata 
 
Pardavimo sąlygos, Naudojimo sąlygos ir Privatumo politika sudaro viso jūsų ir mūsų susitarimo dėl 
jūsų naudojimosi Svetaine pagrindą. Niekas, kas būtų pasakyta bet kurio mūsų darbuotojo, nesuteikia 
pagrindo pakeisti Pardavimo sąlygas arba nuostatas dėl Svetainės arba Svetainėje parduodamų Gaminių 
pobūdžio, jų pardavimo sąlygų arba prieinamumo. 
 
11. Griežto galiojimo nuostata 



 

 

 
Jei kuri nors Pardavimo sąlygų nuostatų yra nebegaliojanti arba neveiksminga, ji įstatymuose leidžiama 
apimtimi pakeičiama nuostata, kuri ekonominės veiklos požiūriu yra artimiausia nebegaliojančiai arba 
neveiksmingai nuostatai. 
 
12. Išlyga 
 
Vėlavimas pasinaudoti savo galia, teise ar priemone arba nesinaudojimas ja taip, kaip nustatyta 
Pardavimo sąlygose, jokiu atveju nereiškia jos atsisakymo. Taip pat vienas nesinaudojimo arba tik 
dalinio naudojimosi minėta galia, teise arba priemone atvejis nereiškia, kad ja nebus naudojamasi kitais 
atvejais arba vėliau. 
 
13. Teisės suteikimas 
 
Teisę reikalavimus, teikiamus mums, įgyvendinti trečiosioms šalims galite suteikti tik su išankstiniu ir 
raštišku mūsų leidimu. 
 
14. Pardavimo sąlygų pakeitimas 
 
Jūs turėsite laikytis Užsakymo pateikimo metu galiojančių Pardavimo sąlygų arba, jeigu mes pranešime 
apie Pardavimo sąlygų pakeitimą prieš priimdami jūsų mokėjimą ir prieš patvirtindami Užsakymą ir jūs 
sutiksite su pakeistomis Pardavimo sąlygomis, turėsite laikytis pakeistų sąlygų. 
 
15. Jurisdikcijos vieta, taikytina teisė 
 
Šios Pardavimo sąlygos reglamentuojamos Lietuva įstatymuose ir tik Lietuva teismai turi išimtinę 
jurisdikciją spręsti bet kokius dėl jų kylančius arba su jomis susijusius ginčus. 
 
16. Asmens duomenų naudojimas 
 
Taip pat perskaitykite Privatumo politikos sąlygas, apimančias svarbią informaciją apie tai, kaip 
tvarkomi asmens duomenys, kuriuos pateikiate naudodamiesi Svetaine. 
 
17. Alternatyvus ginčų sprendimas 
 
Mes nenorime ir neprivalome dalyvauti ginčų sprendimo procedūrose vartotojų ginčų sprendimo 
įstaigoje. 
 
Vartotojų informavimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 524/2013: vartotojams informuoti apie teisių 
gynimo ne teisme procedūras Europos Komisija sukūrė elektroninio ginčų sprendimo platformą (EGS 
platforma). EGS platforma pasiekiama adresu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 


