
Grąžinimas ir atsisakymas   
   

Nepaisant jūsų teisėtos sutarties atsisakymo teisės, vidaXL suteikia klientams galimybę patiems, 

dažniausiai nemokamai, per 30 dienų nuo gavimo grąžinti beveik visas parduotas prekes (žiūrėti žemiau 

pateiktą lentelę). Norėdami tuo pasinaudoti, turite naudotis XLservice paslaugomis bei sutikti su 

XLservice Taisyklėmis ir Sąlygomis.   

   

Verčiau pasinaudotumėte savo teise atsisakyti vidaXL parduodamų prekių? Ne problema, daugiau 

informacijos apie teise atsisakyti sutarties ir pavyzdinę formą rasite žemiau esančios lentelės skiltyje 

„Teisė atsisakyti sutarties”.    

   

Prekės parduodamos vidaXL ir grąžinamos naudojant XLservice   
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Prekės parduodamos vidaXL ir grąžinamos, pasinaudojus sutarties atsisakymo teise.   
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XLservice   
Daugumą vidaXL parduodamų prekių galima grąžinti per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo. Kai 

kurioms prekėms nėra numatytas apsisprendimo laikotarpis. Daugiau informacijos apie tai, kurios 

produktų kategorijos neįtraukiamos, rasite skyriuje sutarties atsisakymo teisės ir vidaXL prekių 

grąžinimo paslaugos išimtys.   

Apsisprendimo laikotarpis baigiasi praėjus 30 dienų nuo tada, kai jūs arba jūsų paskirta trečioji šalis 

gavo prekę. Tokiu atveju, kai buvo užsakytos kelios prekės, apsisprendimo laikotarpis prasideda tik kitą 



dieną po to, kai gaunate paskutinę prekę. Apsisprendimo laikotarpiu prekę galite peržiūrėti ir įvertinti 

tik taip, kaip tai darytumėte fizinėje parduotuvėje. Jei apsisprendimo laikotarpiu nepaisėte nurodymų, 

skirtų būtino prekės pobūdžio ir savybių nustatymui, esate atsakingas už bet kokį dėl to atsiradusį 

prekės vertės praradimą, o vidaXL turi teisę įtraukti šį vertės praradimą į sumą, kurią turėtumėte 

grąžinti. Taigi, apsisprendimo laikotarpiu svarbu su preke elgtis atsargiai. Taip pat, jei tai įmanoma, 

prašome prekes visada grąžinti originalioje pakuotėje.   

Prašome atkreipti dėmesį: XLservice paslauga galite pasinaudoti tik tuo atveju, jei prekę pirkote kaip 

klientas.    

Kaip   naudotis   XLservice   

Norėdami pasinaudoti XLservice paslauga, apie savo sprendimą grąžinti prekę vidaXL turite pranešti 
dar nepasibaigus apsisprendimo laikotarpiui (30 kalendorinių dienų). Apie tai galite pranešti įvairiais 
būdais:   
   

   

0. Per mūsų internetinį pokalbį  1. 

Užpildę mūsų internetinę formą   

2. Elektroniniu paštu   

   

   

Visais atvejais pateikite kuo daugiau informacijos, kad galėtumėme tiesiogiai apdoroti jūsų užklausą:    

- Norimos grąžinti prekės KODAS (prekės informacija nurodyta ant dėžės/prekės puslapyje). 

- Priežastį kodėl prekę norite grąžinti.   

- Informuoti ar prekė yra originalioje dėžėje. Jei ne, pateikite dėžės, į kurią prekė yra 

supakuota, matmenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad visos grąžinamos prekės turi būti 

išrinktos.   

- Jei pastebėjote kokių nors pažeidimų ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl prekę norite 

grąžinti, būsime dėkingi, jei pateiksite mums nuotraukas, kuriose šie pažeidimai matytųsi. 

Šios nuotraukos padės mums nustatyti problemos priežastį ir, tikimės, ateityje išvengti 

panašių situacijų.    

   

Kai nurodysite, kad norite pasinaudoti XLservice paslauga, mes jums el. paštu atsiųsime patvirtinimą.  

Jei atsisakysite sutarties, kaip įmanoma greičiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo to, 

kai informavote vidaXL apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, jums bus grąžinti visi iki to atlikti 

mokėjimai (už tą dalį, kuriai įtakos turėjo prekės atsisakymas). Tačiau vidaXL gali atidėti pinigų 

grąžinimą iki negrąžinsite prekės arba nepateiksite įrodymų, kad ją išsiuntėte, atsižvelgiant į tai, kas 

įvyks anksčiau. Pinigus mes visada grąžinsime tuo pačiu mokėjimo būdu, kuriuo atlikote pradinę 

operaciją, nebent mes aiškiai susitarėme kitaip. Bet kokiu atveju, išlaidos už prekės grąžinimą nebus 

imamos. Jei prekę įsigijote per Klarna, turite galimybę atidėti mokėjimą iki jūsų prekės grąžinimą 

apdoros vidaXL. Šią parinktį galite rasti savo Klarna paskyroje.   

   

   

   

   



Teisė atsisakyti vidaXL parduotų prekių   
   

Teisė atsisakyti vidaXL parduotų prekių   

Apsisprendimo laikotarpis ir išimtys   
Daugumai vidaXL parduodamų prekių taikomas teisėtas 14 dienų apsisprendimo laikotarpis. Kai 

kurioms prekėms apsisprendimo laikotarpis nenumatytas arba galite prarasti teisę grąžinti prekę dėl 

tam tikro veiksmo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kurios produktų kategorijos 

neįtrauktos, žr. toliau pateiktą skyrių apie teisės atsisakyti sutarties išimtis.   

   

Apsisprendimo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų paskirta trečioji šalis 

(ne vežėjas) gavo prekę. Tokiu atveju, kai buvo užsakytos kelios prekės, apsisprendimo laikotarpis 

prasideda tik kitą dieną po to, kai gaunate paskutinę prekę. Apsisprendimo laikotarpiu prekę galite 

peržiūrėti ir įvertinti tik taip, kaip tai darytumėte fizinėje parduotuvėje. Jei apsisprendimo laikotarpiu 

nepaisėte nurodymų, skirtų būtino prekės pobūdžio ir savybių nustatymui, esate atsakingas už bet kokį 

dėl to atsiradusį prekės vertės praradimą, o vidaXL turi teisę įtraukti šį vertės praradimą į sumą, kurią 

turėtumėte grąžinti. Taigi, apsisprendimo laikotarpiu svarbu su preke elgtis atsargiai. Taip pat, jei tai 

įmanoma, prašome prekes visada grąžinti originalioje pakuotėje.   

   

Pastaba: prekės atsisakymo teisė galioja tik tuo atveju, jei pirkote kaip klientas.   

   

Kaip   pasinaudoti   teise   atsisakyti   sutarties   
Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, apie savo sprendimą tai padaryti, vidaXL turite pranešti 

iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos. Apie tai galite pranešti įvairiais būdais:    

1. Per mūsų internetinį pokalbį   

2. Užpildę mūsų internetinę formą   

3. Atsiųsdami mums Europos pavyzdinę prekės atsisakymo formą (atsisiųskite čia). Šios formos 

naudojimas nėra privalomas.   

Mes norėtume, kad būtų pasirinktas vienas iš aukščiau nurodytų variantų.    

4. Arba kitame pareiškime, išsiųstame vidaXL adresu: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, 

Venlo, Nyderlandai, webservice@vidaxl.nl    

Tais atvejais, kai pažymite vidaXL svetainėje esančią parinktį nurodydami, kad naudojatės savo teise 

atsisakyti sutarties, mes nedelsdami atsiųsime patvirtinimą apie atšaukimo gavimą per saugią duomenų 

laikmeną (pavyzdžiui, el. paštu).    

Pinigų grąžinimas po atsisakymo    
Jei atsisakysite sutarties, kaip įmanoma greičiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo to, 

kai informavote vidaXL apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, jums bus grąžinti visi iki to atlikti 

mokėjimai (už tą dalį, kuriai įtakos turėjo prekės atsisakymas). Tačiau mes galime atidėti pinigų 

grąžinimą iki negrąžinsite prekės arba nepateiksite įrodymų, kad ją išsiuntėte, atsižvelgiant į tai, kas 

įvyks anksčiau. Pinigus mes visada grąžinsime tuo pačiu mokėjimo būdu, kuriuo atlikote pradinę 



operaciją, nebent mes aiškiai susitarėme kitaip. Pavyzdžiui, jei vietoje grąžinamos sumos priimate mūsų 

kuponą. Bet kokiu atveju, išlaidos už prekės grąžinimą nebus imamos. Jei prekę įsigijote per Klarna, 

turite galimybę atidėti mokėjimą iki jūsų prekės grąžinimą apdoros vidaXL. Šią parinktį galite rasti savo 

Klarna paskyroje.    

   

   

Prekių grąžinimas ir grąžinimo išlaidos   
Atšaukę, turite kuo greičiau norimu būdu ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų 

nuo tos dienos, kai pranešėte vidaXL apie prekės atsisakymą, grąžinti atitinkamas prekes. Šią pareigą 

įvykdysite, jei atitinkamas prekes grąžinsite nepasibaigus šiam 14 dienų laikotarpiui.   

Prekę galite grąžinti šiuo grąžinimo adresu: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo, Nyderlandai.    

Dėl prekių, kurių negalima grąžinti įprastu paštu (pavyzdžiui, baldų), turite atsižvelgti į siuntimo išlaidas, 

kurias apmokestina įvairios (atsiėmimo) ir pristatymo paslaugas teikiančios įmonės. Apskaičiuota, kad 

didžiausia šių išlaidų suma yra maždaug 250 EUR. Prekių grąžinimo (įprastu paštu ar kitu būdu) išlaidas 

pilnai apmokate jūs.    

Pastaba: jei grąžinate prekes prieš nurodydami, kad norite pasinaudoti savo sutarties atsisakymo teise, 

grąžinama prekė turi būti išsiųsta su aiškiu pareiškimu, kuriame būtų nurodyta, kad norite pasinaudoti 

prekės atsisakymo teise. Ant pakuotės nurodykite, kad ši prekė grąžinama dėl to, kad jos atsisakėte.   

Pavyzdžiui, atsispausdinant ir pridedant Europos pavyzdinę prekės atsisakymo formą. Jei naudojatės 

prekės atsisakymo teise, pateikite pristatymo kvitą, kuriame būtų nurodytas sekimo numeris.    

   

Sutarties atsisakymo teisės ir XLservice paslaugos išimtys   
Teisė atsisakyti sutarties ir XLservice paslaugos netaikoma:   

- prekėms, kurios greitai genda arba kurių galiojimo laikas yra ribotas.    

- prekėms, kurios nėra tinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kurių 

sandarinimui skirta medžiaga po pristatymo buvo pažeista (pavyzdžiui, kosmetikos priemonės).    

- pritaikytiems produktams arba prekėms, kurie aiškiai skirti konkrečiam asmeniui (pavyzdžiui, 

pagal jūsų pageidavimus pagaminti marškinėliai).    

- garso ir vaizdo įrašams bei kompiuterių programinei įrangai, kurių sandarinimui skirta 

medžiaga po pristatymo buvo pažeista (pavyzdžiui, DVD, kurie užklijuoti tam tikra juosta).    

- prekėms, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio buvo sumaišytos su kitomis (pavyzdžiui, 

benzinas užpildžius bakelį).    

- alkoholiniams gėrimams, kurių kaina buvo sutarta klientui juos perkant, tačiau kuriuos 

pristatyti galima tik praėjus trisdešimt dienų ar daugiau, ir kurių tikroji vertė priklauso nuo 

svyravimų rinkoje, kuriems prekybininkas neturi jokios įtakos (pavyzdžiui, specialūs sezoniniai 

vynai).    

- pavieniams laikraščiams, žurnalams ar periodiniams leidiniams.    

   

Netaikoma jokia sutarties ar XLservice paslaugos atsisakymo teisė vidaXL 

parduodamoms prekėms verslo klientams.   
   

https://www.vidaxl.lt/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_model_form/LT.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf


Netaikoma XLservice ir sutarties atsisakymo teisė vidaXL parduodamoms prekėms verslo 

klientams.   
   

Kaip verslo klientas, jūs neturite teisės į apsisprendimo laikotarpį. Verslo klientams taikomas nuostatas 

rasite verslo klientų Taisyklėse ir Sąlygose.   

   

Jei prekę iš išorinio pardavėjo įsigijote kaip verslo klientas, jai bus taikomos to pardavėjo taikomos 

Taisyklės ir Sąlygos.   

   

Priedas I: Nutraukimo formos modelis   

Nutraukimo formos modelis   

(šią formą užpildyti ir grąžinti tik tuomet, kai šią sutartį norite atšaukti)   

   

• Kam: Vida XL B.V. Mary Kingsleystraat 1  5928 SK Venlo, Limburg The   
Netherlands 
webservice@vidaxl.lt   

   

• Aš/mes* informuoju, jog aš/mes* noriu nutraukti šios prekės(ių): [prekės(ių) nurodymas]* pardavimo,   
turinio pristatymo: [turinio nurodymas]*, ir/ar paslaugos tęsimo: [paslaugos nurodymas]* sutartį.   

   

• Užsakyta*/gauta* [paslaugų užsakymo data / prekių gavimo data]   

   
• [Kliento(ų) vardas]   

   

• [Kliento(ų) adresas]   

   

• [Kliento(ų) parašas] (taikoma tik tuomet, kai ši forma pateikiama popieriniu variantu)   

   
* Praleiskite tai, kas nėra tinkama ir užpildykite reikiamą informaciją   

   

   

   

   


