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“AbeStock AS”
Reg. Nr.: 10344545
Juridinis adresas: Laki 25, Tallinn, 12915, Estija
Biuro adresas: Laki 25, Tallinn, 12915, Estija

Remiantis reklamine akcija, siūlančią 60 dienų
pinigų grąžinimo garantiją, prašau grąžinti už gaminį
sumokėtą pinigų sumą.
Vardas
Pavardė
Gimimo data
Adresas
Miestas / gyvenvietė
Pašto kodas
Šalis
Telefonas
El. paštas

Ieškote garantuoto
pasitenkinimo?

Banko pavadinimas
SWIFT
Sąskaitos numeris (IBAN)

Prisijunkite prie milijonų Braun vartotojų

Pirkimą patvirtinančio
dokumento numeris
Vertė

Valiuta

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga ir esu banko
sąskaitos savininkas (-ė).
Patvirtinu, kad gaminį, už kurį prašau grąžinti sumokėtą sumą, pirkau
savo reikmėms. Mano dalyvavimas reklaminėje akcijoje, siūlančioje
60 dienų pinigų grąžinimo garantiją, nesusijęs su verslo veikla.
“AbeStock AS” gali naudoti mano asmeninę informaciją
tik pinigams grąžinti ir susisiekti su manimi, kol vykdoma reklaminė
akcija.

Data
Parašas

Akcijos sąlygos, o taip pat daugiau
informacijos apie siūlomus gaminius:
www.abestock.ee

“Garantuotas pasitenkinimas arba
susigrąžinkite savo pinigus!”
Išbandykite Braun gaminį* ir jeigu dėl kokių
nors priežasčių gaminys netenkins Jūsų
lūkesčių, mes siūlome galimybę jį grąžinti
per 60 dienų nuo pirkimo datos ir atgauti
sumokėtus pinigus.

6.

Grąžinama ta pinigų suma, kuri buvo sumokėta už prekę ir
yra nurodyta pirkimą patvirtinančiame dokumente. Pinigai yra
pervedami į banko sąskaitą, kuri nurodyta anketoje**, per 30
dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai gaminys buvo pristatytas
akcijos organizatoriui.

7.

Šiuo pasiūlymu gali naudotis tik fiziniai asmenys, kurie įsigijo
Braun gaminį* asmeninėms reikmėms. Už gaminius, kurie buvo
įsigyti turint tikslą juos perparduoti pinigai negrąžinami. 60 dienų
pinigų grąžinimo akcijoje tas pats asmuo turi teisę dalyvauti
vieną kartą ir grąžinti tik vieną Braun gaminį. Asmuo dalyvavęs
ankstesnėse 60 dienų pinigų grąžinimo akcijose jokio gaminio iš
šios akcijos punkto nr. 1 grąžinti negali. Iš to paties adreso galima
grąžinti tik vieną gaminį. Akcijos organizatorius neprivalo priimti
produkto iš kito asmens, jeigu anksčiau iš to paties adreso jau
buvo atliktas grąžinimas.

8.

Akcijos organizatorius per 5 darbo dienas nuo siuntinio gavimo
Jūs informuos, jeigu pinigų grąžinimui iškilo kliūčių, ir nurodys
priežastį. Tokiu atveju, pirkėjas per 60 dienų, skaičiuojant nuo
gaminio grąžinimo dienos, turės atsiimti gaminį savo sąskaita.
Šiam laikotarpiui pasibaigus, akcijos organizatorius turi teisę
disponuoti siuntiniu savo nuožiūra, o pirkėjas atsisako bet kokių
pretenzijų akcijos operatoriui.

9.

Jeigu anketoje** pateiktas adresas arba kontaktinė informacija yra
neaiški ir su Jumis neįmanoma susisiekti, akcijos organizatorius
saugos Jūsų siuntinį 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo
gavimo datos, laukdamas siuntėjo užklausos. Šiam laikotarpiui
pasibaigus, akcijos organizatorius turi teisę disponuoti siuntiniu
savo nuožiūra, o pirkėjas atsisako bet kokių pretenzijų akcijos
organizatoriui.

Sąvokos
Akcijos organizatorius – įmonė „AbeStock AS”.
Pirkėjas – fizinis asmuo, isigijęs Braun gaminį iš sąrašo, esančio
punkte nr. 1
1.

Braun gaminiai dalyvaujantys akcijoje*:
• Braun vyriškos elektrinės barzdaskutės: 9290cc, 9260s,
9240s, 9299s, 7899cc, 7893s, 7855s, 799cc-7, 720s-7,
740s-7, 5040s, 5030s, 5020s, CT4s, CT2s, CT2cc, WF2s;
• Braun epiliatoriai: SE9961, SE9558, SE9579, SE9561,
SE9567, SE9969, SE7521, SE7561, SE5185, SE5511,
SE5531, SE5541, SE5547, SE5539;
• Braun Face: SE810, SE820, SE830, SE831, SE832,
SE851, SE852;
• Braun Silk-expert: BD5001, BD5008, BD5009, BD3001,
BD3003, BD3005;
• Braun plaukų priežiūros priemonės: ST780, ST750 (ES3),
CU750 (EC2), AS720, AS530, HD785, HD770DF5, HD550,
HD580.

2.

Akcijoje dalyvaujančius gaminius, įsigytus Lietuvos, Latvijos ir
Estijos teritorijoje laikotarpiu nuo 2017.01.01. iki 2017.12.31,
per 100 dienų nuo jų pirkimo datos galima grąžinti akcijos
organizatoriui “AbeStock AS”, Laki 25, Tallinn, 12915, Estija,
tel. +372 650 5555 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00),
el. paštas: info@abestock.ee. Telefonas Lietuvoje +370 68239075
(darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00).

3.

Data, į kurią atsižvelgiama prašant grąžinti pinigus už gaminį,
siūlytą reklaminiu laikotarpiu, yra laikoma gaminio išsiuntimo
atgal data, patvirtinta pašto ar logistikos bendrovės, jei gaminys
grąžinamas paštu arba naudojantis logistikos bendrovės
paslaugomis.

4.

Kad už siūlomą gaminį būtų grąžinti pinigai, jis turi būti grąžintas
akcijos organizatoriui pilnos komplektacijos, nesugadintas,
originalioje pakuotėje.

5.

10. Kiekvienas pareiškėjas, prašantis grąžinti pinigus, yra pats
atsakingas už siuntinio pristatymą paštu nevėluojant, taip pat už
pasekmes pateikus ne visą ar neaiškią informaciją. Pašto kvitas,
patvirtinantis, kad siuntinys buvo priimtas, nėra dokumentas,
patvirtinantis, kad akcijos operatorius jį gavo.
11. Visi produktai, kuriuos akcijos operatorius gavo akcijos laikotarpiu,
nuo jų gavimo momento yra jo nuosavybė. Išsiųsti atgal gaminiai
yra gavėjo nuosavybė nuo išsiuntimo momento.
12. Pretenzijos, susijusios su pinigų sumos, atitinkančios gaminio
kainą, grąžinimu, turi būti raštiškos ir siunčiamos akcijos
organizatoriui adresu: “AbeStock AS”, Laki 25, Tallinn, 12915,
Estija iki 2018.03.15.
13. Pretenzijos peržiūrimos per 30 dienų nuo gavimo dienos ir bus
peržiūrėtos ne vėliau kaip iki 2018.04.30.
14. Šios sąlygos nepažeidžia jokių vartotojų teisių.

Reikalaudami grąžinti pinigus, pirkėjas turi pateikti:
• Originalų pirkimo dokumentą, kuriame patvirtintas pirkimas ir
nurodytas modelis bei kaina;
• Užpildytą reklaminės akcijos dalyvio anketą**.
**Anketą galite rasti kitoje šio
lankstinuko pusėje.

