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Pretenzijų dėl prekių kokybės priėmimo taisyklės 

Esame tikri, kad mūsų prekės kokybė pateisins Jūsų lūkesčius. Jei pastebėjote kokybės trūkumų, nedelsiant  
informuokite parduotuvės, kurioje pirkote darbuotojus. 

Dėsime visas pastangas, kad Jūsų pretenzija būtų kaip galima greičiau objektyviai išnagrinėta remiantis 
šiomis nuostatomis: 

 Kai prekė neatitinka jai keliamų reikalavimų, pirkėjas gali pareikalauti sutaisyti prekę, reikalauti 
atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas arba reikalauti pakeisti ją nauja, nebent trūkumų 
pašalinimas ar keitimas yra neįmanomas arba būtų pernelyg brangus. 

 Jei dėl aukščiau minėtų priežasčių prekės negalima nei sutaisyti, nei pakeisti arba jei pardavėjas 
neturi galimybių to padaryti, pirkėjas turi teisę reikalauti sumažinti prekės kainą arba nutraukti 
sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus. 

 Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jei prekės trūkumai yra neesminiai. t.y.,  kai pašalinus 
trūkumus gaminys nepraranda pirminės prekinės išvaizdos ir paskirties ( pvz. siūlės iširimas, 
kniedės, varžtų, puošybos detalių  iškritimas, užtrauktuko sugedimas). 

 Pagrįstų pretenzijų dėl kokybės atvejais trūkumai paprastai šalinami taisant prekę. 
 Nedidelių kokybės trūkumų atvejais, kai nėra galimybių prekės pakeisti ar sutaisyti, pardavėjas gali 

sumažinti prekės kainą, proporcingai to kokybės trūkumo dydžiui. 
 Prekės su kokybės trūkumais naudojimas gali ją nepataisomai sugadinti, o tai tik apsunkintų 

nešališką kokybės trūkumų  priežasčių nustatymą. Todėl pastebėjus kokybės trūkumus, prašome 
nedelsiant kreiptis į parduotuvės darbuotojus, kurioje įsigijote  prekę. 

 Pardavėjas turi teisę atsisakyti tenkinti pretenzijos reikalavimus, jei pirkėjas žinojo arba turėjo žinoti 
apie kokybės trūkumus.( pvz.: prekės kaina buvo sumažinta dėl netinkamos kokybės). 

 Natūralus prekės nusidėvėjimas ( rankinių, piniginių iš natūralios odos kampų, rankenos ir nugaros 
dalies nusidėvėjimas yra natūralus reiškinys  ir tai nėra sutarties sąlygų pažeidimas, ir pretenzijos 
dėl prekės kokybės tokiais atvejais nepriimamos, kaip ir dėl mechaninių pažeidimų ( suplėšyta, 
perpjauta oda ). 

 Odinių rankinių ( ypač Zomša) ar dirbtinės, eco odos rankinių dažai vykstant sąlyčiui su kitais 
paviršiais gali nusitrinti ir tai nėra sutarties sąlygų pažeidimas, ir pretenzijos dėl prekės kokybės 
tokiais atvejais nepriimamos, kaip ir dėl mechaninių pažeidimų ( suplėšyta, perpjauta oda ). 

 Metalinių detalių danga gali būti pažeista ( nusitrinti) ilgą laiką naudojant ar po smūgių. 
 Rankinės siūlės gali prairti, gali atsisukti rankenas laikantys ar puošybos detales tvirtinantys varžtai 
 Gaminiai, pagaminti iš odos pakaitalo gali skleisti specifinį kvapą. 
 Natūralios odos ar zomšo  paviršiai yra dažyti  naudojant natūralius dažus. Dėl šios priežasties gali 

dažyti, todėl nepatariame jų derinti su šviesios spalvos drabužiais.  
 Rankines, kelionines rankines, lagaminus saugoti nuo svorio, slėgio, tiesioginių salės spindulių 

poveikio. 
 Pretenzijos nepriimamos, jeigu nėra laikomasi šių rekomendacijų: 

 MAŽAI RANKINEI ( A5) rekomenduojamas gamintojo į rankinę dedamų daiktų svoris neturi 
viršyti 1 kg. 
 VIDUTINEI RANKINEI rekomenduojamas gamintojo į rankinę dedamų daiktų svoris neturi 
viršyti 2 kg. 
 DIDELEI  RANKINEI  (A 4 FORMATAS) rekomenduojamas gamintojo į rankinę dedamų daiktų 
svoris  neturi viršyti 3 kg. 



 LAGAMINUS, KELIONINES RANKINES rekomenduojame saugoti  nuo sunkaus svorio 
paveikimo( nesėdėti ant lagamino) ar stipraus mechaninio smūgio ( saugoti, kad nekristų iš aukščio) 
 Nesilaikant rekomendacijų gali atsirasti žaliavos plyšimai ar kiti mechaniniai pažeidimai. 
 

 Pretenzijų nepriimame, jei lagamino ar kelioninės rankinės, kuprinės  ratukus ar rankeną 
sulaužė ar kitaip sugadino neatsargiai elgdamiesi pirkėjas ar kitas naudotojas ( aerouosto 
darbuotojai, taksi vairuotojai  ir t.t ). 

 Nešiojant rankinę, piniginę, kuprinę ar lagaminą gali nutrūkti užtrauktuko galvutė ar 
galvutės laikiklis, išsidėvėti užtrauktuko audinys. Dekoratyviniai elementai gali iškristi ar 
atsisukti tvirtinimo elementai. Tai nėra esminiai trūkumai, kai gaminys nepraranda pirminės 
prekinės išvaizdos ir paskirties šiuos trūkumus pašalinus. 

 Pardavėjas neatsako, jei prekė sugadinama naudojant netinkamos priežiūros priemones ( 
tad prašome susipažinti su prekių dėvėjimo ir priežiūros taisyklėmis ar pasitarti su 
pardavėjais) ar netinkamai ją laikant, kai jos nenešiojate. 

 Po rankinės naudojimo , rankinę laikyti švariai ir sausai, saugoti gerai vėdinamoje vietoje, 
kad išvengti drėgmės ir pelėsių, rūdžių atsiradimo ant metalinių detalių. 

 Lakines rankines laikyti atskirai supakuotas nuo kitų rankinių ar daiktų, nes gali sugerti jų 
spalvą. 

 Ne sezono metu rankinę laikyti prikištą, kad neprarastų formos, rankinei skirtame 
maišelyje. 

 Ant rankinės nesudėti kitų sunkaus svorio daiktų dėl ko gali prarasti pradinę formą . 
 Jeigu rankinė yra sudrėkusi, valyti su sausu, švelniu skudurėliu, tada palikti rankinę sausoje, 

vėdinamoje patalpoje. 
 Guminis trintukas rekomenduojamas valant dėmes ar atnaujinant. Riebias dėmes valyti 

naudojant švarų drėgną skudurėlį su neutraliu skalbikliu. Rekomenduojame prieš tai 
išbandyti valymą mažame plote, mažiau matomoje vietoje. Valymui nenaudoti benzino ar 
kitu tirpiklių. 

 Netrinti guma per stipriai ar šiurkščiai, kad išvengti įbrėžimų. 
 Metalines detales reguliariai valyti su švariu, sausu skudurėliu, kad išvengti rūdžių. 
 Odinį paviršių, ypatingai natūralios odos paviršių saugoti nuo mechaninio poveikio į aštrius 

daiktus ar kitą paviršių ( pvz.: braižymasis į diržo metalines detales, laikrodį ir t.t.). 
 Neskalbti. 

  Pirkėjas, norėdamas grąžinti , pakeisti prekę ar pateikti pretenziją dėl prekės kokybės , privalo pateikti 
prekės įsigijimo dokumentą- kasos aparato kvito originalą ar kitą įrodantį pirkimą dokumentą. 

  Prekės, netinkančios vartotojui dėl formos, spalvos, dydžio, komplektiškumo, gali būti grąžinamos per 14 
kalendorinių dienų ir turi būti nenaudotos, nedėvėtos, su ženklinimo etiketėmis, nesugadintos bei 
nepraradusios prekinės išvaizdos.  

  Pardavėjas, paslaugų teikėjas, nesutikdami su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų 
nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų 
motyvuotą rašytinį atsakymą. 


