
SUTARTIES NUTRAUKIMO TEISĖ

Remiantis ES direktyva 2011/83/EU apie vartotojų teises, turite teisę nutraukti šią prekių pirkimo - pardavimo sutartį per 14 dienų dėl bet kokios priežasties.

Sutarties nutraukimo terminas 
Sutarties nutraukimo terminas yra 14 dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai gavote pirkinį. Pavyzdžiui, jei pirkinį gavote pirmadienį, mėnesio 1 d., terminas yra 
pirmadienis, mėnesio 15 d.  Jei terminas baigiasi šventinę dieną, šeštadienį arba sekmadienį, terminas pratęsiamas iki kitos darbo dienos. 

Kaip nutraukti sutartį? 
Iki termino pabaigos turite informuoti savo Tupperware konsultantą, kad nutraukiate sutartį. Informuoti galite, pavyzdžiui, naudodami standartinę pridėtą  
formą. Pranešimą turite išsiųsti iki termino pabaigos. 

Pranešimas, kad sutartis nutraukiama, turi būti perduotas: 

  Konsultanto spaudas:

         

Ką daryti su gautomis prekėmis? 
Jei gavote prekę ar jos dalį, turite ją grąžinti. Prekės turi būti grąžintos nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų po pranešimo apie sutarties nutraukimą. Jūs patys 
turite apmokėti prekės grąžinimo išlaidas. 

Pinigų grąžinimas
Jūsų konsultantas grąžins visus jūsų atliktus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas, per 14 dienų po pranešimo apie sutarties nutraukimą, bet ne anksčiau, nei
grąžinsite prekes arba pateiksite dokumentus, patvirtinančius, kad prekės grąžintos. Jei nesutariama kitaip, pinigai grąžinami tokiu pat būdu, kuriuo buvo atliktas 
mokėjimas ar pinigų pervedimas.

TUPPERWARE GARANTIJA 
Visiems Tupperware gaminiams suteikiama gamyklinė ir medžiagos, iš kurios pagamintas gaminys, garantija. Tai reiškia, kad jūs bet kada galite kreiptis į savo 
Tupperware konsultantą, kuris pakeis brokuotus gaminius. Susidėvėję bei netinkamai naudoti gaminiai, neturintys šių trūkumų, nekeičiami, jiems kokybės  
garantija nėra taikoma.

SUTIKIMAS
Norint dalyvauti Tupperware vakarėlyje ir įsigyti Tupperware produktų bus surinkti ir užregistruoti mano asmeniniai duomenys, pavardė ir adresas, elektro-
ninio pašto adresas. Duomenis registruoja Tupperware konsultantas. Šie duomenys registruojami ir apdorojami tam, kad Tupperware galėtų administruoti 
Tupperware produktų pardavimą ir Tupperware vakarėlius, statistiniams duomenims, rinkodaros tikslais ir kad būtų įmanoma administruoti bendradarbiavimą 
tarp Tupperware konsultanto, Tupperware distributoriaus ir Tupperware Nordic A/S. 

Man yra žinoma, kad surinkti duomenys perduodami už šį regioną atsakingam Tupperware distributoriui ir  Tupperware Nordic A/S šiais tikslais. Be mano 
rašytinio sutikimo duomenys nebus perduodami kitiems asmenims, nepriklausantiems Tupperware. 

Mano asmeniniai duomenys naudojami atsižvelgiant į Asmens duomenų teisinės apsaugos  įstatymo nuostatas. Esu informuotas (-a), kad remiantis šiuo 
įstatymu, turiu teisę susipažinti su Tupperware konsultanto, Tupperware distributoriaus ir Tupperware Nordic A/S turimais duomenimis apie mane. Daugiau 
informacijos galima gauti susisiekus su konsultantu.

  

STANDARTINĖ SUTARTIES NUTRAUKIMO FORMA
(jei norite nutraukti sutartį, užpildykite ir grąžinkite šią formą mums)

Pranešu, kad noriu nutraukti šių prekių pirkimo sutartį:

Gauta: 

Vartotojo pavardė:

Adresas:

El. paštas / tel. nr.: 

Data:
 

Konsultanto spaudas:

Parašas: 


