
 

 

PREKIŲ GRĄŽINIMO AKTAS 
 

PIRKĖJAS: 
Vardas:     ……………………………………................ 

Pavardė:   ………………………………….................. 

Gyvenamoji vieta:  ……………………………................................... 

PARDAVĖJAS: 
MoodLook 
PVM kodas: LT100012669014 
Įmonės reg. adresas: Pieninės g. 10-7, Vilnius, LT-08101

Prekės grąžinimo priežastis: 

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….......................................................................

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

Grąžinamos prekės užsakymo numeris: 

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

Grąžinamos prekės pavadinimas: 

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

Grąžinama pinigų suma: 

..........................................................................................................................................................................................................................................
(suma žodžiais) 

Pirkėjo banko sąskaitos numeris ( į kurią bus grąžinamos sumokėtos sumos): 

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

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

(pirkėjo vardas, pavardė, parašas) 



 

Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų: 
• Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška 

prekė); 
• Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 
• Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis 

punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 
• Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai 

grąžinama nekokybiška prekė); 
• Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo 

dokumentą; 
• Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų; 
• Prekių grąžinimo paslauga teikiama per Lietuvos paštą. 
• Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos. 

 
Adresas grąžinamoms prekėms: 
          Iki pareikalavimo  
          Birutė Jocaitė-Šliurpienė 
          Vilniaus 4-asis paštas (S/C "Panorama") 
          Saltoniškių g. 9,  
          LT-08105 Vilnius 
 

• Užpildykite prekių grąžinimo formą, grąžinamas prekes supakuokite, įdėkite grąžinimo aktą ir paruoškite siuntimui.  
• Siuntą nuneškite į artimiausią pašto skyrių ir išsiųskite adresu. 
• Pinigai už grąžintas prekes yra grąžinami per 14 dienų nuo tos dienos, kai prekės pristatomos į MoodLook sandėlį. 

 
 

Svarbi informacija: 

Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo 
sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. Tačiau, kai dėl prekės pristatymo išlaidų grąžinimo sprendžiama vadovaujantis teisės 
aktų reikalavimais. Kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti 
vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias 
įprastinis pristatymo būdas. Atsižvelgdami į tai, tuo atveju, jei pasirinkote ne pigiausią pristatymo būdą LP Express siuntų 
savitarnos terminalus, grąžinant kokybišką prekę, Jums nebus grąžinamos papildomos išlaidos, susidariusios dėl to, kad 
pasirinkote kitą negu pasiūlytas pigiausias pristatymo būdas. 


