
PRIMINIMAS APIE PREKIŲ 
GRĄŽINIMĄ/KEITIMĄ

KLIENTŲ APTARNAVIMO LINIJA
 +370 5260 0260
Pr.-Sk. 9:00 – 19:00

Norėdami pakeisti prekę užpildykite žemiau esančią lentelę. Norėdami grąžinti prekę nurodykite pinigų gavėjo duomenis.

- Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, su etiketėmis ir originalioje pakuotėje: batų dėžėje, suvyniotoje į plastikinę ar 
panašią pakuotę. Jei originali pakuotė pažeista, „Weekend“  pasilieka teisę išskaičiuoti 10% pirkimo kainos. Per 14 
dienų nuo prekių pristatymo dienos jas galima grąžinti ir pakeisti paštomatu nemokamai. 

- Jei pastebėjote defektą, skambinkite mums telefonu +370 5260 0260 arba ieškokite informacijos www.weekendshoes.lt 
prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos.

- Pirkimo kaina, išskyrus transporto išlaidas, bus grąžinta nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pristatymo į 
sandėlį dienos. Klientams, kurie užsakymus apmokėjo banko pavedimu, pinigai visada grąžinami į tą pačią banko 
sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

- Klientų asmens duomenis naudojame grąžinamos sumos pervedimui. Daugiau informacijos galite rasti 
hattsptsi://www.weekendshoes.lt/privatumo politika.

KEITIMAS/GRĄŽINIMAS PARDUOTUVĖJE - NEMOKAMAS

Greičiausias būdas pakeisti arba grąžinti prekes – tai padaryti „WeekendShoes“ parduotuvėje, kurios kontaktai nurodyti 
žemiau. Su savimi į parduotuvę pasiimkite pirkimo kvitą arba užsakymo patvirtinimo dokumentą  ir iš anksto užpildykite 
grąžinimo formą, kad prekes atsiėmimo punkte galėtumėte grąžinti greičiau.

KEITIMAS PAŠTOMATU – NEMOKAMAS JEIGU PASIRINKOTE PRISTATYMĄ PER OMNIVĄ

Jei užsakymą atsiėmėte paštomate, Jums reikia užpildyti prekių grąžinimo/keitimo formą ir joje nurodyti pageidaujamos
keitimui prekės SKU kodą, dydį, užsakymo numerį bei savo telefono numerį. Užpildytą keitimo formą įdėkite saugiai kartu
su grąžinama preke.  Jums patogiame Omniva paštomate spauskite  „Grąžinti  siuntą“ ir  suveskite grąžinimo kodą, kurį
turėjote  gauti  SMS žinute  kartu  su  atsiėmimo kodu iš  „Omniva“.  Kai  tik  gausime Jūsų  grąžintą  prekę,  kuo  skubiau
išsiųsime naują. Keitimas paštomatu yra nemokamas 14 dienų nuo siuntos pristatymo į paštomatą dienos.

KEITIMAS KURJERIU - € 3,99

Norėdami pakeisti prekę kurjeriu, susisiekite su mumis el. paštu returns@weekendshoes.lt Keitimui reikalingi šie 
duomenys: užsakymo numeris, grąžinamos prekės ir norimos naujos prekės SKU kodai, dydis ir tikslus adresas, kuriuo 
kurjeris Jus galėtų rasti, atsiimti ir pristatyti prekes. Atlikus mainus, Jūsų el. pašto adresu bus išsiųstas keitimo 
patvirtinimas, kuriame rasite nurodytą Jūsų sutikimą dėl keitimo. Kurjeris per 1-3 darbo dienas atvyks su užsakyta keitimui
nauja preke ir paims iš Jūsų grąžinamą prekę.Keitimas kurjeriu kainuoja €3,99. 

GRĄŽINIMAS PAŠTOMATU –  NEMOKAMAS JEIGU PASIRINKOTE PRISTATYMĄ PER OMNIVĄ

Norėdami nemokamai grąžinti prekes „Omniva“ paštomatau, per 14 dienų nuo prekės pristatymo į paštomatą naudokite 
SMS pranešime nurodytą grąžinimo kodą. Grąžinimas vykdomas į Rakverės Turutare „Omniva“ paštomatą, tel.: 58 508 
083. Jeigu užsakytas prekes gavote keliomis siuntomis, galite naudoti bet kurį pasirinktą grąžinimo kodą.

GRĄŽINIMAS KURJERIU TIK KURJERIU GAUTIEMS UŽSAKYMAMS – € 3,99

Norėdami grąžinti prekes per „Venipak“ kurjerių tarnybą, susisiekite su „Venipak“ klientų aptarnavimo skyriumi telefonu 
870055221. Grąžinimas kurjeriu kainuoja €3,99.

        
Weekend parduotuvė: PC Mandarinas - Ateities g. 91, Vilnius, Pr. - Št. 10-20, Sk. 10-18, Tel.Nr. 5205 3312

        Weekend Eesti OÜ | Niine 4a, Rakvere, 44313 | Reg.11687767 | KMKR: EE101308591
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