Prekių pristatymas
Didelę dalį prekių turime Lietuvoje, todėl prie prekės aprašymo matysite pristatymo terminą (prekėms esančioms Lietuvoje 2-4 darbo dienos). Atliekant
užsakymą turėsite galimybę pasirinkti 4 pristatymo būdus:
1. Pristatymas į OMNIVA paštomatus. Prekę galėsite atsiimti bet kuriuo paros metu Jums patogioje vietoje Omniva paštomate. Vos tik prekė bus
pristatyta į paštomatą - Jūs gausite SMS žinutę su slaptažodžiu kurį suvedę paštomate atsiimsite prekę. Paštomate siuntos saugomos 7 paras.
Pasirinkdami šį būdą atkreipkite dėmesį į prekės pristatymo terminą ir įsitikinkite kad galėsite prekę atsiimti per nustatytą 7 dienų terminą. Neatsiėmus
prekės, ji grąžinama atgal mums. Ją galime išsiųsti dar kartą, bet pristatymo išlaidas pavedimu apmoka gavėjas. Paštomatų sąrašą galite rasti ČIA
2. Pristatymas kurjeriu į namus. Kurjeris atneša siuntą tiesiai nurodytu adresu DARBO VALANDOMIS (jeigu yra galimybė- rekomenduojame daryti
užsakymą į darbovietę). Jei prekę užsakote į darbovietę - ĮMONĖS PAVADINIMĄ REGISTRACIJOS FORMOJE NURODYTI BŪTINA . Neradus
adresato bandoma pristatyti dar kartą sekančią darbo dieną, jei nepavyksta - prekė grąžinama atgal mums. Ją galime išsiųsti dar kartą, bet pristatymo
išlaidas pavedimu apmoka gavėjas. NUSTATYTI KURJERIŲ ATVYKIMO LAIKĄ AR PERDUOTI JIEMS NURODYMUS MES GALIMYBĖS
NETURIME. Ant siuntos paketo visuomet spausdiname Jūsų pateiktą telefono numerį, todėl kurjeris visuomet Jus informuos jei kils keblumų su
siuntos pristatymu.
3. Pristatymas registruota Lietuvos pašto siunta. Prekės dažniausiai pristatomos į pašto skyrių ir Jūs į savo pašto dėžutę gaunate pranešimą apie
gautą siuntą ir turite vykti jos atsiimti į nurodytą pašto skyrių. Retais atvejais siunta gali būti pristatyta į namus, tačiau mes to nustatyti ir garantuoti
negalime. Neatsiėmus prekės, ji grąžinama atgal mums. Ją galime išsiųsti dar kartą, bet pristatymo išlaidas pavedimu apmoka gavėjas.
4. Atsiskaitymas grynaisiais kurjeriui pristačius prekę. Kurjeris pristato Jūsų užsakytą prekę į namus arba darbovietę ir reikiamą sumą jam
sumokate grynaisiais pinigais. Ši paslauga galima tik prekėms, kurias turime sandėlyje t.y. kurių pristatymo terminas 2-4 d.d. Visoms kitoms prekėms
yra reikalingas išankstinis apmokėjimas, apmokėti už prekes grynaisiais nėra galimybės.
Jei prekės aprašyme matote 2-4 dienų pristatymo terminą - pageidaujant, prekę galite atsiimti mūsų biure Kaune adresu: Laisvės al. 45 - 307 (3
aukštas), Kaunas. Prieš atvykstant rekomenduojame pasiteirauti telefonu +37060997657
Siuntų pristatymo spartumas dažnai tiesiogiai priklauso nuo teisingai pateikto adreso, pašto kodo ir telefono numerio. Už klaidingai pateiktą
informaciją ir dėl šios priežasties negautas siuntas atsako pirkėjas. Pašto kodą galite pasitikrinti www.post.lt

Jei prekės aprašyme terminas nėra nurodytas vadinasi prekė yra ne Lietuvoje ir paprastai šis procesas užtrunka
14-30 darbo dienų.
Išimtinais atvejais, dėl nuo mūsų ar siuntėjo nepriklausančių priežasčių, siuntimo laikas gali pailgėti. Prekei užtrukus ilgiau nei tai įprasta, prašome
kreiptis į mus, o mes savo ruožtu imsimės priemonių. Tai gali įtakoti padidintas pašto siuntų kiekis šventiniu laikotarpiu ar kitos nenumatytos
aplinkybės. Prekių negavimo atveju (itin retas reiškinys) pinigai grąžinami per terminą ne ilgesnį nei 8 sav. nuo užsakymo patvirtinimo dienos .
JEI PRIE PREKĖS APRAŠYME NENURODYTA KITAIP, PREKĖ RANDASI IR YRA UŽSAKOMA NE IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, TODĖL
PRISTATYMO TERMINAI BEI KITOS SĄLYGOS GALI SKIRTIS NUO ES NUMATYTŲ REIKALAVIMŲ.
Patvirtindami užsakymą Jūs nurodote kad susipažinote ir sutinkate su užsakymo, mokėjimo, prekių pristatymo bei grąžinimo sąlygomis.
Užsakymo patvirtinimas yra teisiškai įvardijamas kaip elektroniniu būdu sudaryta dvišalė "SUTARTIS" turinti pilną juridinę galią ir
įpareigojanti abi puses laikytis www.netshop.lt tinklapyje nurodytų sąlygų bei terminų.

