INFORMACIJA APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS
PATALPOSE SUDARYTOS MOBILIŲ PASLAUGŲ SUTARTIES ATSISAKYMĄ
Teisė atsisakyti sutarties
Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties. Sutarties atsisakymo
laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią buvo sudaryta sutartis (jei sudaroma paslaugų sutartis) arba kurią jūs
ar jūsų nurodytas asmuo (išskyrus vežėją) gauna prekę (jei sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis).
Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties jūs turite mums, Telia Lietuva, AB (įmonės adresas Saltoniškių g. 7A,
03501 Vilnius, telefono Nr. 1817 arba 8 641 81817, el. pašto adresas info@telia.lt), pranešti apie savo sprendimą atsisakyti
šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama
pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma.
Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo
teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės
Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai praneš ėte apie
savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime jums iš jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas
išlaidas, patirtas jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Mes atl iksime tokį
grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent jūs aiškiai sutikote
su kitu būdu; bet kuriuo atveju jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes,
atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo
tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas mums.
Terminas nepažeistas, jeigu jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Jūs padengsite tiesiogines
prekių grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės
pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
Jei prašėte, kad paslaugos būtų pradėtos teikti sutarties atsisakymo laikotarpiu, jūs turite sumokėti mums sumą, kuri
yra proporcinga tam, kas buvo suteikta iki to momento, kai jūs informavote mus apie tai, jog atsisakote šios sutarties,
palyginti su visu tuo, kas numatyta teikti pagal sutartį.

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE
SUDARYTOS MOBILIŲ PASLAUGŲ SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA
(Šią formą užpildykite ir grąžinkite tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

Kam:
Telia Lietuva, AB
Kodas 1212 15434
PVM kodas LT212154314
Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt
www.telia.lt

Aš / Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių*
/ šių paslaugų teikimo sutarties*, užsakytų* / gautų*
, (data)

Vartotojo (-ų) vardas, pavardė
Vartotojo (-ų) parašas (-ai)
Data
(*) Išbraukti, kas nereikalinga

