
 

 

Antagutė, UAB 
Įmonės kodas 125001584 
PVM mokėtojo kodas LT250015811 
LT11 7044 0600 0138 3411, AB SEB bankas  

 

Buivydiškių g. 118, Zujūnai, LT-14160 Vilniaus r.  
Tel. +370 5 2338737, +370 620 88433.  
info@antagute.lt; www.antagute.lt/prekyba 

PRAŠYMAS PAKEISTI PREKĘ ARBA GRĄŽINTI UŽ PREKĘ SUMOKĖTUS PINIGUS 

2021 m. ___________________ mėn. _______ d. 
PIRKĖJO DUOMENYS 

Pirkėjo vardas, pavardė  

Pirkėjo el. pašto adresas  

Pirkėjo telefono numeris  

Banko sąskaitos numeris 
 

L T                   

Sąskaitos savininko vardas, pavardė  
  

UŽSAKYMAS 

Užsakymo numeris  

Pirkimo sąskaitos faktūros/čekio Nr.  

Prekės gavimo data  
 

Pranešu, kad atsisakau toliau išvardintų įsigytų prekių sutarties (ar jos dalies) ir įsipareigoju, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 
14 dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos, perduoti žemiau išvardintas prekes pardavėjui internetinės parduotuvės taisyklėse 
nustatyta tvarka. 
 

GRĄŽINAMOS PREKĖS (nurodomas pilnas pavadinimas ir prekės kiekis) 

Pavadinimas Kiekis  

  

  

  

  

 

Prekės(-ių) grąžinimo priežastis. Priežastį nurodykite detaliai, pvz., jei prekė(-ės) siunčiant buvo sugadintos, prašome 
aprašyti pažeidimus. 

 

 

 

 

 
Prašau pakeisti prekę į tokią pačią ar atitinkamą, o nesant galimybės, grąžinti pinigus. 
 
Prašau grąžinti už prekę sumokėtus pinigus į mano nurodytą banko sąskaitą. 
 
Patvirtinu, kad prekę(-es) grąžinu originalioje pakuotėje. 
 

 

Informuojame apie tai, kad UAB ,,Antagutė“ (adresas Buivydiškių g.118, Zujūnai, LT-14160 Vilniaus r. sav., el. paštas info@antagute.lt) tvarko pirkėjo pateiktus duomenis: 
vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninį paštą bei kitus sutartyje nurodytus duomenis UAB ,,Antagutė“ nustatytu sutarties su Pirkėju sudarymo bei vykdymo 
tikslu. Asmens duomenų pateikimas yra būtinas, norint sudaryti ir vykdyti sutartį, kurios šalis yra Pirkėjas. Neturint šių duomenų, UAB ,,Antagutė“ negalės sudaryti ir 
vykdyti sutarties. Šiame punkte nurodyti duomenys saugomi 6 (šešis) mėnesius nuo įvykdytos operacijos. 
 
UAB ,,Antagutė“ duomenų apsaugos pareigūno el. paštas info@antagute.lt. Pirkėjas turi teisę prašyti leisti susipažinti su jo asmens duomenimis, juos ištaisyti, teisės aktais 
numatytais atvejais juos ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą. Šias teises gali įgyvendinti kreipęsis elektroniniu paštu į UAB ,,Antagutė“. Pirkėjas taip pat turi teisę pateikti 
skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas. Lietuvos 
Respublikoje priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. 
 

Pasirašydama(s) patvirtinu, kad informaciją pateikiau teisingai, esu susipažinęs su visomis www.antagute.lt/prekyba parduotuvės prekių 
grąžinimo taisyklėmis ir su jose nurodytomis sąlygomis susipažinau ir sutinku. 

 

______________________________________________________ 
(Pirkėjo vardas, pavardė ir parašas*) 

*Jei karantino laikotarpiu neturite galimybės pasirašyti, galite atsiųsti formą ir be parašo. 
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