
 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato Pirkėjo ir individualios įmonės 

„Merlinas“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, atsakomybę ir pareigas, Pirkėjui įsigyjant 

prekes elektroniniu būdu (internetu). 

 

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas 

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, 

kai Pirkėjas elektroniniu būdu suformavęs prekių užsakymą, nurodęs pristatymo adresą, 

pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, užsako prekes, ir galioja iki 

visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. 

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma IĮ „Merlinas“  

vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

3. Pirkėjo teisės 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroniniu būdu, vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei 

Lietuvos Respublikos nustatytais teisės aktais. 

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu 

pranešdamas Pardavėjui, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 

258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio 

priemones taisyklių patvirtinimo“.  

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei 

prekė nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. 

3.3. Pirkėjas gali turėti kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

 

4. Pirkėjo pareigos 

4.1. Pirkėjas, pagal gautą išankstinio mokėjimo sąskaitą-faktūrą, privalo sumokėti prekių bei jų 

pristatymo kainą (jeigu nenumatyta kitaip) ir priimti užsakytas prekes.  

4.2. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo 

sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo 

patvirtinti apmokėjimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos-

faktūros išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis momento. Per šį terminą mokėjimo 

nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.  

4.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų. 

 

5. Pardavėjo teisės 

5.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti prekių užsakymą elektroniniu 

būdu be atskiro įspėjimo. 

5. 2. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

  

6. Pardavėjo pareigos 

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis prekių užsakymo elektroniniu būdu teikiamomis 

paslaugomis. 

6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu. 

6.3. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms iš anksto aplinkybėms ir negalėdamas Pirkėjui patiekti 

užsakytas prekes, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti 



 

 

prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas 

atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą. 

7. Prekių pristatymas 

7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita (jeigu nenumatyta kitaip) pristato  IĮ „Merlinas“ transportas arba 

vežėjo įmonė (kurjeris). Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo 

sąskaita. 

7.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-7 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už 

prekes bei prekių transportavimą, jei nenurodytas kitas prekės pristatymo terminas. Prekių 

pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje. 

7.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo 

vietos, todėl galutinę kainą pamatysite tik suformavę užsakymą ir gavę išankstinio mokėjimo 

sąskaitą-faktūrą. Preliminarias pristatymo kainas galite peržiūrėti skiltyje „Pristatymo sąlygos“  

7.4. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su vežėjo įmonės atstovu patikrinti siuntos 

būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. 

7.5. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas 

siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius 

važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, 

asortimentas atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas. 

7.6. Prekės perduodamos, priimančiam asmeniui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens 

duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją, kaip tai yra reglamentuojama LR 

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479).  

 

8. Prekių grąžinimas 

8.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato 

Sąlygų 3.2 p., prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita per 7 dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu 

apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą. Daiktai, kurių pirkėjui (vartotojui) nepatinka 

forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

numatytas išimtis), keičiami ar priimami iš Pirkėjo per 14 dienų terminą nuo prekių pristatymo.  

8.1.1. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Grąžinant būtina pridėti 

originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke. 

8.1.2. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra 

sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto. 

8.1.3. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba 

prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint 

apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). 

8.2. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į IĮ 

„Merlinas“ dėl prekės remonto, grąžinimo ar nuolaidos pritaikymo brokuotai prekei.  

 

9. Atsakomybė 

9.1. Pirkėjas atsako už prekių užsakymo elektroniniu būdu registracijos formoje pateiktų 

duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius  dėl prekių užsakymo 

elektroniniu būdu registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.  

9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis prekių užsakymo elektroniniu 

būdu, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

https://merlinas.lt/pristatymo-salygos/


 

 

9.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu  Pirkėjas 

patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo tinklapyje esančias nuorodas. 

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atlygina kitai 

šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius. 

 

10. Informacijos siuntimas 

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo prekių užsakymo elektroniniu būdu formoje 

pateiktu elektroninio pašto adresu. 

 

11. Baigiamosios nuostatos 

11.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir 

Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teismingumą nustatant pagal Pardavėjo 

buveinės vietą. 

 

 

 


