
 

PREKIŲ GRĄŽINIMAS 
 
Kokybiškas prekes galite grąžinti per 30 (trisdešimt) dienų nuo įsigijimo: 
 

1. užpildykite Prekių grąžinimo aktą ir informuokite mus el. paštu; 
2. supakuokite Prekę ir išsiųskite arba pristatykite į Sportpoint parduotuvę; 
3. mes grąžinsime Jūsų sumokėtus pinigus. 

 
Atkreipiame dėmesį: 

• dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, apatiniai drabužiai ir panašūs gaminiai yra 
netinkami grąžinti ar keisti (LR Civilinio kodekso 6.228 straipsnis); 

• esate atsakingi, kad grąžinama Prekė būtų švari, su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais 
maišeliais ir originalioje pakuotėje, nebūtų dėvėta ar kitaip naudota, dėl ko gali sumažėti 
Prekės vertė. 

 
Brokuotas prekes galima grąžinti per 24 mėnesius nuo jos įsigijimo: 
 

1. užpildykite Prekių grąžinimo aktą ir informuokite mus el. paštu, nurodant detalią informaciją 
apie defektus ir jų atsiradimo aplinkybes; 

2. supakuokite Prekę ir išsiųskite arba pats pristatykite į Sportpoint; 
3. pasitvirtinus brokui mes savo sąskaita pašalinsime defektus, apkeisme Prekę arba grąžinsime 

sumokėtus pinigus. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad garantija Prekei netaikoma jei defektai atsirado dėl: 

• neteisingos priežiūros ir/arba naudojant ne pagal paskirtį; 
• natūralaus susidėvėjimo intensyviai ją naudojus, įskaitant smulkaus remonto reikalaujančias 

detales (pvz.: nusitrynus užrašams, logotipams, blizgioms detalėms, išmintiems vidpadžiams 
ir pan.), kurios neturi įtakos naudojimui pagal paskirtį; 

• mechaninių pažeidimų atsiradusių dėl kojos pėdos anatominės sandaros ypatumų ar 
kontakto su fizinėmis kliūtimis (pvz.: kojos atauga ar atsikišęs pirštas, įpjovimas, įplėšimas, 
nudrėskimas ir pan.); 

 
Klaidingai pristatytas prekes gražinkite nemokamai kaip galima greičiau: 
 

1. užpildykite Prekių grąžinimo aktą ir informuokite mus el. paštu; 
2. supakuokite Prekę ir išsiųskite arba pats pristatykite į Sportpoint; 
3. mes apkeisime į teisingą arba grąžinsime jūsų sumokėtus pinigus. 

 
Bendros nuostatos 
 

1. Atvejais, numatytais Prekių – pirkimo el. parduotuvėje taisyklėse, pinigus grąžiname 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų. 

2. Detali informacija apie Prekių gražinimą yra pateikta Prekių pirkimo – pardavimo el. 
parduotuvėje taisyklėse - https://www.sportpoint.lt/taisykles 

 
 

 
 



 

Kontaktiniai duomenys: Prekės grąžinimo adresas: 
Sportpoint  Sportpoint UAB 
www.sportpoint.lt 
Tel.: +370 616 85333 
El.p.: hello@sportpoint.lt 

J. Jasisnkio g. 14A,  
01112  
Vilnius 

 

PREKIŲ GRĄŽINIMO AKTAS 
 

Data:....................................             Pirkėjas (Vardas, Pavardė):.................................................................................... 

Tel. numeris, el.paštas: ....................................................................................................................................................... 

Informacija apie grąžinamą Prekę iš PVM sąskaitos faktūros 
PVM sąskaitos faktūros Nr.  

Prekės kodas:  

Dydis:  

 
Pažymėti priežastį (apibraukti) 

Kokybiškos prekės pirkimo 
atsisakymas per 30 dienų 

Broko pretenzijos 
teikimas 

Prekė neatitinka pateikto 
užsakymo 

 
Pateikti trumpą paaiškinimą 

 

 
Broko atveju pateikti detalų defektų ir aplinkybių aprašymą 

 

 
Prašau apkeisti grąžintą prekę į: 

Prekės kodas:    

Dydis   

 
Prašau grąžinti pinigus už prekę į banko sąskaitą: 

Vardas Pavardė  

Banko sąskaitos numeris  

 
Atkreipiame dėmesį: Prekių grąžinimo data registruojama nuo Prekių grąžinimo akto pateikimo į 
Sportpoint parduotuvę Vilniuje arba nurodytu el. paštu – hello@sportpoint.lt 


