
 

Pirkimo-pardavimo nuotoliniu būdu sąlygos 

Ši redakcija įsigalioja nuo 2022 m. liepos 01 d. 

1. UAB „Monetų namai“ prekiauja monetomis, medaliais ir kitais numizmatikos gaminiais („Gaminiai“). Užsakyti 
mūsų Gaminius internetu, paštu ar telefonu gali asmenys, kurie yra vyresni nei 18 metų amžiaus. Jeigu Jūs 
neatitinkate šio punkto nuostatų, Jūs negalite pateikti Gaminių užsakymo nuotoliniu būdu. 

Užsakymų pateikimas 

2. Užsakyti pavienį Gaminį arba Gaminių kolekciją (Uždarą arba Atvirą kolekciją) galimą mūsų svetainėse, kurių 
adresai pateikiami www.monetunamai.lt („Svetainė“), paštu arba paskambinus telefonu. 

3. Skambučiai telefonu yra įrašomi kokybės užtikrinimo, mokymų ir pretenzijų sprendimo tikslais. 
4. Informacija apie konkretų Gaminį, jam teikiamą papildomą garantiją (jei tokia yra), kainą (be pristatymo išlaidų) 

bei tai, ar Gaminys yra kolekcijos elementas, ar pavienis Gaminys, pateikiama išsamiame kiekvieno Gaminio 
apraše Svetainėse, kuponuose arba žodžiu (jei užsakoma telefonu). 

5. Gaminio garantija pagal įstatymą yra 2 metai nuo Gaminio pristatymo dienos. 
6. Galutinė Gaminio pirkimo kaina, įskaitant mokesčius, nurodoma mūsų svetainėse baigus pildyti pirkinių krepšelį 

ir pasirinkus pristatymo būdą arba nurodoma žodžiu (jei užsakoma telefonu). 
7. Laikoma, kad sutartis dėl Gaminio pirkimo-pardavimo yra sudaryta nuo tada, kai Jūs į savo elektroninį paštą 

gaunate patvirtinimą apie užsakymo gavimą (kai užsakymas pateikiamas internetu) arba Jūs žodžiu patvirtinate, 
kad pageidaujate užsisakyti Gaminį(-ius) (jei užsakoma telefonu). Kartu su patvirtinimu apie užsakymo gavimą 
į savo elektroninį paštą arba kartu su Gaminiu, Jums bus siunčiamos šios Sąlygos bei kita teisės aktų 
reikalaujama pateikti esminė informacija, kaip nuotoliniu būdu sudarytos sutarties kopija, ir tai bus laikoma 
sutarties pateikimu patvarioje laikmenoje. Ši sutartis galios iki visiško atsiskaitymo su UAB „Monetų namai“ už 
pasirinktą Gaminį(-ius).  Daugiau informacijos pateikiama Svetainėje skelbiamose Interneto svetainių Taisyklėse 
arba, jums pageidaujant, gali būti atsiųsta į Jūsų pašto dėžutę. 

8. Gaminių kolekcija užsakoma tik tuomet, jei pateikiamas pirmojo tos kolekcijos Gaminio užsakymas. Pateikęs 
pirmojo kolekcijos Gaminio užsakymą, Jūs sutinkate gauti kitus tos kolekcijos Gaminius kas mėnesį be 
įsipareigojimo įsigyti visus likusius tos kolekcijos Gaminius. Kiekvienas kitas kolekcijos Gaminys Jums bus 
siunčiamas kas 3-4 savaites. Jį galima grąžinti per 15 dienų nuo siuntos gavimo dienos. Bet kuriuo metu galima 
atsisakyti toliau rinkti kolekciją pranešus apie tai UAB „Monetų namai“ info linijos tel. numeriu 8 5 274 20 27 
arba laišku UAB „Monetų namai“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@monetunamai.lt. 
 

Gaminio pristatymas ir apmokėjimas 
 

9. Užsakytą Gaminį pristato AB „Lietuvos paštas“. Užsakymas bus įvykdytas su sąlyga, kad jo tiražas nėra 
išparduotas ir užsakytų Gaminių turi UAB „Monetų namai“ tiekėjai. Užsakyti  Gaminiai pristatomi tik Lietuvos 
teritorijoje. 

10. Preliminarus siuntos pristatymo laikas yra 2 savaitės. Visuomet dedame maksimalias pastangas vykdydami 
klientų užsakymus, tačiau įspėjame, kad atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir šventiniais periodais Gaminių 
pristatymas gali užtrukti ilgiau. Numizmatinių aksesuarų pristatymo laikas yra 3-4 savaitės. 

11. Proginiai Gaminiai, t.y., proginės monetos ir medaliai, Jūsų pageidavimu, pristatomi į pašto skyrių arba į pašto 
dėžutę. 

12. Jeigu Gaminio tiražas pasibaigęs ir Jūsų užsakymo įvykdyti neįmanoma, UAB „Monetų Namai“ turi teisę be jokių 
neigiamų pasekmių atsisakyti vykdyti sutartį per 30 dienų nuo jos sudarymo dienos, apie tai pranešusi Jums. 
UAB „Monetų Namai“ gali pasiūlyti kitą Jus sudominti galintį Gaminį. 

13. Už Gaminį sumokama jį atsiimant arba pagal sąskaitą, gautą kartu su siunta, per 10 dienų nuo sąskaitos 
pateikimo dienos. Pirkėjas padengia Gaminio pristatymo išlaidas, nurodytas išsamiame Gaminio apraše, 
užsakymo formoje ir/ar nurodytas žodžiu. 

14. Perkant Gaminius už juos galima atsiskaityti: 
 atsiimant siuntą – galite sumokėti už užsakytus Gaminius ir susijusius produktus atsiimdami siuntą pašto 

skyriuje. Tokiu atveju, dažniausiai mokėjimai priimami tik grynais pinigais; 
 pagal gautą sąskaitą faktūrą – apmokėjimą privalote atlikti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo datos. Tai galite 

padaryti bankiniu pavedimu, „Perlo“ terminale arba artimiausiame pašto skyriuje. 



15. UAB „Monetų namai“ papildomų mokesčių, pasirinkus bet kurį apmokėjimo būdą, netaiko. 
16. Galimi 2 siuntos pristatymo būdai: 
 į artimiausią pašto skyrių – taikomas pristatymo mokestis 5,99 €. 
 į kolekcininko pašto dėžutę – taikomas pristatymo mokestis 5,99 €. 
17. UAB „Monetų namai“ pasilieka teisę vienašališkai keisti siūlomų parduoti Gaminių kainas, atsižvelgiant į tauriųjų 

metalų kainų pokyčius rinkoje. 
18. Jeigu pasikeičia Jūsų užsakytos kolekcijos Gaminių kaina, UAB „Monetų namai“ siunčia Jums laišką, 

pranešdama apie pasikeitusią kainą. Dėl UAB „Monetų namai“ pakeistos kainos Jūs galite atsisakyti tolesnio 
kolekcijos rinkimo. 
 

Teisė atsisakyti sutarties. Gaminio grąžinimas 
 

19. Nenurodydamas priežasties Jūs gali atsisakyti sutarties per 15 dienų nuo Gaminio gavimo dienos, 
nepriklausomai, ar tas Gaminys yra pavienis, ar kolekcijos elementas. Jūs siuntos negalite grąžinti dalimis, 
privalu grąžinti visą užsisakytą Gaminių krepšelį. 

20. Norint atsisakyti sutarties arba nusprendus toliau neberinkti kolekcijos, reikia pateikti pranešimą apie sutarties 
atsisakymą laišku UAB „Monetų namai“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, arba  telefonu 8 5 274 20 27, arba 
elektroniniu paštu info@monetunamai.lt.  Gaminio grąžinimo formą galite parsiųsti iš Svetainės, nuoroda: 
grąžinimo blankas. 

21. Atsisakius Gaminio ir apie tai pranešus vienu iš aukščiau nurodytų būdų, Gaminys turi būti grąžinamas UAB 
„Monetų namai“. 

22. Už Gaminio ir kitų susijusių produktų grąžinimą UAB „Monetų namai“ mokate Jūs. 
23. Jei atsisakote sutarties, UAB „Monetų namai“ sugrąžina Jums pinigus už Gaminį į nurodytą sąskaitą tik tuomet, 

kai gauna Jūsų grąžinamą Gaminį. 
 

Nekokybiško Gaminio grąžinimo procedūra 
 

24. Jeigu užsakytas Gaminys yra nekokybiškas, Jūs galite reikalauti nemokamai pakeisti jį nauju. Jei nekokybiško 
Gaminio pakeisti nauju neįmanoma ( ypač tada, kai jo tiražas yra pasibaigęs), Jūs galite atsisakyti sutarties ir  
reikalauti grąžinti pinigus. Monetos arba medalio apsauginės kapsulės pažeidimas nėra laikomas defektu, tačiau 
UAB „Monetų namai” įsipareigoja pažeistą kapsulę nemokamai pakeisti nauja. 

25. Nekokybišką Gaminį būtina atsiųsti UAB „Monetų namai“ adresu Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, užpildžius 
produkto grąžinimo formą. Prieš išsiunčiant nekokybišką Gaminį, prašome paskambinti į Klientų aptarnavimo 
skyrių telefonu 8 5 274 20 27. UAB „Monetų namai“ padengia nekokybiško Gaminio grąžinimo ir kokybiško naujo 
Gaminio pristatymo Jums išlaidas. 
 

Atsisakymas mokėti už gaminį ir jo negrąžinimas 
 

26. Neapmokėjus gauto Gaminio per 10 dienų ir jo negrąžinus per 15 dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos, 
Kolekcininko nurodytu paštu ir/arba elektroniniu paštu siunčiamas pirmasis priminimo apie skolą laiškas. 
Negavus apmokėjimo už gautą Gaminį, vėliau Kolekcininkui siunčiami dar du priminimo laiškai maždaug 30 
dienų intervalu. Paskutinis, trečiasis, priminimo laiškas siunčiamas registruotu laišku Jūsų nurodytu pašto 
adresu ir/arba Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu, todėl labai svarbu, kad apie šių savo kontaktinių 
duomenų pasikeitimą visuomet nedelsiant, bet ne vėliau kaip 10 dienų, po pasikeitimo dienos, informuotumėte 
UAB „Monetų namai“. Negavus apmokėjimo už atsiųstą Gaminį bei Kolekcininkui jo negrąžinus arba 
nenurodžius galiojančio/atnaujinto pašto ar el. pašto adreso, bus laikoma, kad priminimas pristatytas tinkamai 
ir bus taikomos netesybos, o informacija, įskaitant Jūsų asmens duomenis, apie susidariusią skolą bus 
perduodama specializuotai skolų išieškojimo bendrovei (konkrečios skolų administravimo bendrovės nurodytos 
Svetainėje pateikiamų Interneto svetainių Taisyklių Priede Nr. 1). 
 

Asmens duomenų tvarkymo politika 

27. Duomenų valdytojas UAB „Monetų namai“, buveinės adresas yra Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, Tel. 
+370 5 2742027, tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis šia su Jumis sudaryta sutartimi, teisėtų Įmonės 
interesų pagrindu arba remiantis jūsų sutikimu, kai jis būtinas. Jūsų duomenis saugosime trejus metus po 
paskutinio aktyvaus veiksmo vienoje iš mūsų Svetainių, jūsų kreipimosi telefonu arba paštu, arba ilgiau, jei to 
reikalauja teisės aktai arba mums reikia apsiginti nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos. 
 



Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: būtinos komunikacijos (teisės aktuose numatytų pareigų 
vykdymas ir sutarties vykdymas, ir (arba) Įmonės teisėtas interesas –  savo prekės ženklo ir gaminių žinomumo 
didinimas bei klientų aptarnavimo kokybės didinimas); užsakymų administravimo; mokesčių mokėjimo; sukurti 
Jums paskyrą ir ją administruoti; rinkodaros tikslu; statistikos tikslu – sužinoti, kaip lankytojai / Kolekcininkai 
naudoja mūsų teikiamas paslaugas; organizuoti loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas ir kitiems susijusiems 
tikslams. 
 
Asmens duomenų pateikimas yra privalomas nuotolinės sutarties sudarymui bei mokestinių ir kitų įstatymų 
reikalavimų įvykdymui. Nepateikus asmens duomenų, negalėsime jums pateikti pageidaujamos informacijos, 
prekės ar paslaugos. 
 
Jūsų asmens duomenys bus perduodami kitoms grupės įmonėms, duomenų tvarkytojams, kurie padeda mums 
įvykdyti su nuotolinės sutarties sudarymu ir įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus (pavyzdžiui spaustuvėms, 
skolos išieškojimo bendrovėms, pašto ir kurjerių tarnyboms, interneto svetainių priežiūros paslaugų teikėjams, 
skambučių centrui)  bei kitiems gavėjams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai tai yra būtina siekiant 
apsaugoti mūsų Įmonės interesus. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: žinoti apie asmens duomenų 
tvarkymą, prašyti ištaisyti, ištrinti, apriboti  duomenų tvarkymą, perkelti asmens duomenis, prieštarauti 
tolimesniam tvarkymui, pateikti skundą Valstybinei duomenų inspekcijai, bet kada, nepatiriant jokių neigiamų 
pasekmių, atšaukti savo sutikimą. 
 
Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys yra profiliuojami pagal mokėjimo krepšelio dydį. Plačiau apie 
asmens duomenų tvarkymo politiką skaitykite mūsų internetiniame puslapyje www.monetunamai meniu skiltyje 
„Privatumas“ arba susisiekite su mumis el. paštu: info@monetunamai.lt. 

Skundų teikimas ir nagrinėjimas 

28. Bet kokie skundai, susiję su užsakymu, gali būti pateikiami el. pašto adresu: info@monetunamai.lt. 
 
Savo pažeistas teises galite ginti teisės aktų nustatyta tvarka kreipdamiesi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos 
tarnybą ar kitas valstybės institucijas. Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

  



 

 

 

 

UAB „Monetų namai“      

Vadovui  

 

 

RAŠTAS 

 

20___m. ________________ d. 

 

 

Aš, _____________________________________________________________________,  

(vardas, pavardė, kliento Nr.)  

grąžinu monetą/medalį ______________________________________________________. 

    (pavadinimas, sąskaitos Nr.) 

 

Už prekę esu sumokėjęs / nesu sumokėjęs (reikiamą pabraukti). 

 

 

 

 

 

Toliau pildoma, jei už prekę sumokėta. 

Prašau sumokėtus pinigus už prekę pervesti į man priklausančią sąskaitą 

L T                   

  

Suma __________________ Eur. 

  

 

       parašas  

UAB „Monetų namai“      Įmonės kodas – 302247924 
Lvovo g. 25                      Luminor Bank AB,  

                LT-09320, Vilnius                                                                                                 A/s LT622140030001533556  
Tel. 8 5 274 20 27                                                                                                   Banko kodas – 21400 


