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Šiame puslapyje (kartu su jame nurodytais dokumentais) pateikiamos sąlygos, kuriomis mes 
tiekiame mūsų svetainėje www.furla.com/lt („mūsų svetainė“ arba „Svetainė“) nurodytas 
prekes („Prekės“). Prieš užsisakydami bet kokias Prekes iš mūsų svetainės, atidžiai 
perskaitykite šias sąlygas („Pardavimo sąlygos“). Turite suprasti, kad užsisakydami bet kurią 
iš mūsų Prekių, jūs sutinkate laikytis šių Pardavimo sąlygų.  

Rekomenduojame atsispausdinti šias Pardavimo sąlygas, kad, reikalui esant, galėtumėte jomis 
pasinaudoti ateityje. 

Jeigu sutinkate su šiomis Pardavimo sąlygomis, pirkimo formos sąlygų pabaigoje spustelėkite 
mygtuką „Sutinku“. Jums nesutikus su šiomis Pardavimo sąlygomis, negalėsite užsisakyti jokių 
Prekių iš mūsų svetainės. Jums patvirtinus, jog sutinkate su Pardavimo sąlygomis, būsite 
laikytini klientais ir toliau šiose Pardavimo sąlygose įvardijami kaip „Klientai“ arba 
„Klientas“ arba „jūs“. 

PARDAVIMO SĄLYGOS 

1. INFORMACIJA APIE MUS 

1.1 www.furla.com/lt – tai svetainė, valdoma „FURLA“ S.p.A., kurios registruota buveinė 
yra Via Bellaria 3/5, San Lazzaro di Savena (Bolonija) 40068, Italija – PVM mokėtojo 
kodas 00610091209, mokesčių mokėtojo numeris ir įmonės kodas 03292800376, REA 
BO-278122, turinti 8.791.655,00 eurų įstatinį kapitalą („mes“ arba „Furla“).   

2. PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS 

2.1 Šios Pardavimo sąlygos galioja visiems Prekių pardavimams svetainėje 
www.furla.com/lt. 

3. JŪSŲ STATUSAS 

3.1 Pateikdami užsakymą mūsų svetainėje, jūs garantuojate, kad: 

(a) galite sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis;  

(b) esate bent 18 metų amžiaus; 

(c) perkate Prekes asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui; ir 

(d) perkate Prekes pristatymui Europos Sąjungoje. 

3.2 Visi mūsų apie jus surinkti asmens duomenys bus naudojami tik laikantis mūsų 
„Privatumo politikos“ <a href="https://www.furla.com/privacy-gdpr">.  

4. SUTARTIES VYKDYMAS 

4.1 Mūsų svetainėje yra pateikiama kiekvieno Prekės kaina ir pagrindinės savybės (kartu 
su atitinkamais Prekių kodais). Mūsų svetainėje pateikiama informacija nėra laikytina 
„Furla“ pasiūlymu sudaryti sandorį, o tik kvietimas pateikti pasiūlymą dėl Prekių 
įsigijimo. 
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4.2 Prieš pateikdami užsakymą mūsų svetainėje, atidžiai perskaitykite visas pirkimo metu 
pateiktas instrukcijas (taip pat dėl sutarties atsisakymo sąlygų, pristatymo mokesčių ir 
Privatumo politikos) kartu su šiomis Pardavimo sąlygomis.  

4.3 Norėdami pateikti pirkimo užsakymą, turite užsiregistruoti mūsų svetainėje kaip 
svečias arba įprastas vartotojas. 

4.4 Norėdamas įsigyti Prekę, Klientas privalo (i) įtraukti pasirinktą Prekę į „Pirkinių 
krepšelį“, paspausdamas atitinkamą mygtuką; (ii) užpildyti užsakymo pasiūlymą; (iii) 
pasirinkti mokėjimo būdą; (iv) sutikti su Pardavimo sąlygomis ir (v) per mūsų svetainę 
išsiųsti užsakymo pasiūlymą. Atlikęs aprašytąją pirkimo procedūrą, Klientas gaus el. 
laišką, patvirtinantį Prekių įsigijimą („Užsakymo patvirtinimas“). Prekių grąžinimo 
pagal 9, Error! Reference source not found. ir 11 straipsnius atveju Klientas privalo 
pateikti „Furla“ Užsakymo patvirtinimo numerį ir el. pašto adresą, panaudotą įsigyjant 
Prekes pagal tą patį Užsakymo patvirtinimą, laikantis ankstesniuose punktuose 
aprašytų procedūrų.  

4.5 Užsakymo siuntimas yra laikytinas pasiūlymu įsigyti pasirinktą Prekę, kurį 
reglamentuoja šios Pardavimo sąlygos, ir kuris yra privalomas Klientui (nepažeidžiant 
sutarties atsisakymo teisės pagal 9 straipsnį). Kliento siunčiamas užsakymo pasiūlymas 
reiškia jo pareigą sumokėti užsakytos (-ų) Prekės (-ių) kainą.  

4.6 Prieš siųsdamas užsakymo pasiūlymą, bet kurią jame padarytą klaidą ar duomenų 
pakeitimą Klientas gali patvirtinti atlikdamas mūsų svetainėje aprašytus veiksmus 
(pavyzdžiui, klientas gali pakeisti Prekių, kurias ketina įsigyti, kiekį, pridėdamas arba 
išimdamas vieną ar daugiau Prekių iš savo „Pirkinių krepšelio“).  

4.7 Nepažeisdama Privatumo politikoje aprašytų duomenų naudojimo, „Furla“ gali saugoti 
užsakymo pasiūlymą ir su juo susijusius Kliento duomenis galiojančių teisės aktų 
reikalaujamu laikotarpiu. Su Klientais sudarytos sutartys yra archyvuojamos ir 
saugomos galiojančiuose teisės aktuose nustatytą terminą. 

4.8 Klientas pripažįsta ir sutinka, kad „Furla“ gali nutraukti sutartį su Klientu tuo atveju, 
jeigu: 

i. Prekės nėra prieinamos (nepažeidžiant 4.11, 5.2, 5.3 punktuose nurodytų 
nuostatų); arba  

ii. pranešta apie apgaulingą ar neteisėtą veiklą arba tokia veikla įtariama, įskaitant 
įtariamą pirkimą komerciniais tikslais;  

iii. Klientas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal ankstesnę sutartį, sudarytą su 
„Furla“.  

4.9 Sutartis bus taikoma tik toms Prekėms, kurių išsiuntimą ar tiekimą mes patvirtinome 
Užsakymo patvirtinime.   
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4.10 Nepaneigiant to, kas išdėstyta 4.8 punkte, sutartis tarp „Furla“ ir Kliento vykdoma 
Klientui gavus Užsakymo patvirtinimą.   

4.11 Nepaisant Užsakymo patvirtinimo, jeigu viena ar daugiau užsakytų Prekių nėra 
prieinama, Klientas gaus el. laišką, kuriame bus tinkamai informuotas apie Prekių 
neprieinamumą. Tokiu atveju užsakymas bus atšauktas arba iš dalies priimtas tik tuo 
metu prieinamų Prekių atžvilgiu. Dalinio priėmimo atveju Klientas sumoka tik turimų 
Prekių kainą (arba, jei atsiskaitoma kredito kortele, jis turi būti apmokestinamas tik už 
tokią kainą). 

4.12 Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, Užsakymo 
patvirtinime pateikiama įsigytų Prekių esminių savybių santrauka, detali kaina ir 
mokėjimo būdai, informacija apie sąlygas ir būdus, kaip pasinaudoti teise atsisakyti 
sutarties (įskaitant informaciją apie asmeniniams poreikiams pritaikytų Prekių 
atsisakymo teisės negaliojimą), informacija apie pristatymo mokesčius, adresas, kuriuo 
gali būti adresuojami skundai, informacija apie pagalbą ir esamas komercines sąlygas 
bei šių Pardavimo sąlygų kopija. 

5. PRIEINAMUMAS IR INFORMACIJA APIE PREKĘ 

5.1 Informacija apie Prekes (kartu su atitinkamais Prekių kodais) ir atitinkamos kainos yra 
prieinamos mūsų svetainėje.  

5.2 Mūsų svetainėje yra pateikiamas Prekių, kurias paprastai galima įsigyti parduotuvėse, 
asortimentas; tačiau „Furla“ nesuteikia Klientui jokios garantijos dėl Svetainėje 
esančių Prekių buvimo parduotuvėse. Be to, mes negarantuojame, kad kuri nors iš 
mūsų svetainėje rodomų Prekių bus sandėlyje. Mūsų svetainėje rodomi Prekių 
paveikslėliai gali neatitikti jų tikrosios išvaizdos; todėl Klientas turi remtis tik mūsų 
svetainėje pateiktu Prekių ir jų savybių aprašymu. 

5.3 „Furla“ pasilieka teisę bet kuriuo metu apriboti Svetainėje turimų Prekių kiekį ir (arba) 
tipą. Aprašytų Prekių stilius, modeliai ir spalvos gali būti pakeisti be įspėjimo. Pirkimo 
metu automatiniu atsakymu Klientas informuojamas kai užsakymo negalima įvykdyti 
dėl to, kad užsakoma Prekė nėra prieinama. „Furla“ nėra atsakinga Klientui, jeigu iki 
sutarties sudarymo Prekė nebuvo prieinama. 

5.4 Į vieną užsakymo pasiūlymą Klientas gali įtraukti ne daugiau nei penkis konkrečios 
Prekės vienetus ir ne daugiau nei dvidešimt penkis Prekių vienetus.  

5.5 „Furla“ neatsako už klaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientui nepavyko prisijungti prie 
Svetainės. Be to, „Furla“ neprisiima jokios atsakomybės Klientui dėl žalos, atsiradusios 
dėl mūsų svetainės veikimo sustabdymo ar pertraukimo, nepaisant žalos priežasties, 
pobūdžio ar rezultatų. 
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6. TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS 

6.1 Jūsų užsakymas bus įvykdytas iki pristatymo dienos, nurodytos Užsakymo 
patvirtinime, arba, jei pristatymo data nenurodyta, per pagrįstą laiką nuo Užsakymo 
patvirtinimo dienos, nebent yra išskirtinių aplinkybių. Pristatymo datą nustatysime 
atsižvelgdami į pristatymo teritorijoje veikiančių operatorių galimybes, o ši data gali 
skirtis priklausomai nuo pristatymo adreso, Prekių tipo ir kitų susijusių veiksnių. 
Prekės pristatomos adresu, kurį Klientas nurodo užsakymo pasiūlyme. „Furla“ 
nepristato: 

(a) į pašto dėžutes;  

(b) į apgyvendinimo įstaigas, pavyzdžiui viešbučius ar užeigos namus, 
viešąsias įstaigas, oro uostus ir uostus; 

(c) bendrovėms ar fiziniams asmenims, teikiantiems Prekių persiuntimo į 
užsienį paslaugas; arba 

(d) į bet kurias kitas vietas, kuriose „Furla“ pagrįstai nustato, kad kliento 
adresas nežinomas; 

(e) į bet kurią kitą šalį už Europos Sąjungos ribų. 

6.2 Kliento prašymu, pagal galiojančius teisės aktus,  už kiekvieną užsakymą „Furla“ gali 
el. paštu pateikti sąskaitą už Prekes. Sąskaita grindžiama informacija, kurią Klientas 
pateikė užsakymo metu (pvz., Kliento mokesčių mokėtojo numeris arba PVM 
mokėtojo kodas). Išrašius sąskaitą, jos keisti negalima.  

6.3 Pristatymo mokesčius apmoka Klientas ir jie yra atskirai nurodomi Užsakymo 
patvirtinime.  

6.4 Įsigytą Prekę pristato „Furla“ pasirinkta kurjerių tarnyba (toliau „ Kurjeris“); įsigytos 
Prekės bus pristatomos darbo dienomis (neįskaitant šeštadienių, sekmadienių ir vietinių 
ar valstybinių švenčių dienų) per 5 ar 6 darbo dienas nuo Išsiuntimo patvirtinimo dienos 
(žr. 7 straipsnį) (išskyrus nenugalimos jėgos atvejus ar nenumatytas aplinkybes). 
Siuntimo galimybes galite rasti pagal šią nuorodą: 
https://www.furla.com/lt/en/shipping-eu/ 

6.5 Kurjeriui pristačius Prekes, Klientas (arba jo paskirtas atstovas) privalo patikrinti, kad:  

(a) važtaraštyje nurodytas adresatas yra teisingas; ir 

(b) pakuotė yra nepaliesta, nepažeista, ne drėgna ar kaip nors kitaip nepakeista. 

6.6 Apie bet kokį pakuotės sugadinimą ar adresato nuorodų arba dokumentų neatitikimą 
reikia nedelsiant raštu nurodyti Kurjerio važtaraštyje. Pasirašęs Kurjerio dokumentą ir 
nepareiškęs pretenzijų, Klientas nebegali reikšti pretenzijų dėl pristatyto siuntinio 
išorinių savybių, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, jei 
Klientas turi teisę vėliau pareikšti pretenzijas dėl bet kurių kitų savybių, susijusių su 
Preke (-ėmis), laikantis Error! Reference source not found. straipsnyje nustatytų 
sąlygų.  
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7. IŠSIUNTIMO PATVIRTINIMAS 

7.1 Po Prekių išsiuntimo „Furla“ el. paštu pateikia Klientui patvirtinimą dėl Prekių 
išsiuntimo (toliau – „Išsiuntimo patvirtinimas“).  

8. RIZIKA IR NUOSAVYBĖS TEISĖ 

8.1 Prekių praradimo ar sugadinimo rizika pereina Klientui, kai Klientas (arba Kliento 
nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas) fiziškai perima Prekes. 

8.2 Prekės (-ių) nuosavybės teisė Klientui pereina tik „Furla“ gavus visas už Prekę (-es) 
mokėtinas sumas, įskaitant pristatymo mokesčius. 

9. VARTOTOJŲ TEISĖS 

9.1 Be teisės, suteiktos pagal Error! Reference source not found. straipsnį ir pagal 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, jūs galite atsisakyti sutarties dėl 
nenukainotos Prekės įsigijimo bet kuriuo metu per trisdešimt kalendorinių dienų, taip 
pat atsisakyti sutarties dėl nukainotos Prekės bet kuriuo metu per keturiolika 
kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo momento, kai gavote atitinkamas Prekes 
(Atsisakymo laikotarpis). Tokiu atveju jums bus grąžinta visa už Prekes sumokėta 
kaina pagal mūsų grąžintinų sumų taisykles (nustatytas 11 straipsnyje toliau). 
Norėdami atsisakyti sutarties, turite apie tai mums pranešti raštu per Atsisakymo 
laikotarpį. 

9.2 Nepaneigiant Error! Reference source not found. straipsnyje nurodytos teisės, 9.1 
punkte numatyta teisė atsisakyti sutarties netaikoma individualizuotų Prekių 
užsakymams, pavyzdžiui, kai ant gaminio yra išgraviruoti Kliento inicialai.  

10. TRŪKUMAI 

10.1 Jei „Furla“ parduodama Prekė turi gamybos defektų arba yra nustatomas kitoks „Furla“ 
parduodamos Prekės trūkumas, turite susisiekti su internetinę pagalbą teikiančia 
tarnyba pagal šį kontaktą: https://www.furla.com/contact-us 

10.2 Prekių pardavimui taikomos toliau pateiktos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 
nustatytos teisinės garantijos. Jūs turite teisę į nemokamą Prekės trūkumų šalinimą 
(arba Prekės pakeitimą) įstatymo nustatytose ribose, arba, jei kuri nors iš nurodytųjų 
priemonių neįmanoma, į atitinkamą kainos sumažinimą arba sutarties atsisakymą. 
Kliento teisė kreiptis dėl Prekės trūkumų, kurių „Furla“ sąmoningai nesiekė nuslėpti, 
nustoja galioti po 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo Prekių pristatymo. Kliento 
išlaidas, patirtas siunčiant Prekę trūkumams pašalinti arba grąžinant, pagal šį punktą, 
padengia „Furla“, taip pat visas išlaidas, susijusias su Prekės, kurios trūkumai buvo 
pašalinti arba pakeista, pristatymu.  
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11. MŪSŲ PINIGŲ GRĄŽINIMO POLITIKA 

11.1 Jei norite mums grąžinti Prekę, susisiekite su mumis naudodami formą, esančią šioje 
nuorodoje: http://ecommercereturns.furla.com/#!/returns/ 

11.2 Jei atsisakysite sutarties pagal 9 straipsnį ir grąžinsite mums Prekę pagal 11.1 punktą, 
mes grąžinsime jums priklausančią sumą kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per 14 dienų 
nuo dienos, kurią jūs pranešėte apie sutarties atsisakymą. Tokiu atveju mes grąžinsime 
visą Prekės kainą, įskaitant Prekės siuntimo jums išlaidas, tačiau neįskaitant jūsų 
išlaidų, kurias patyrėte grąžindami Prekę mums. „Furla“ gali nemokėti grąžinamosios 
sumos tol, kol negauna Prekės arba kol Klientas nepateikia įrodymų, kad jis Prekę 
išsiuntė „Furla“, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. 

11.3 11.2 punkte numatyta grąžinimo politika netaikoma 9.2 punkte nurodytiems 
Produktams. 

11.4 Jeigu grąžinsite Prekę pagal 11.1 punktą dėl Prekės trūkumų, mes patikrinsime grąžintą 
Prekę ir per pagrįstą laiką el. paštu pranešime jums apie grąžinamą sumą. Paprastai 
grąžinsime jums priklausančią sumą kuo greičiau ir bet kokiu atveju per 14 dienų nuo 
dienos, kurią el. paštu jums patvirtinome, kad jūs turite teisę į grąžinamą pinigų sumą 
dėl Prekės trūkumų. Už Prekę, kurią grąžinote dėl trūkumų, bus grąžinta visa suma, 
įskaitant išlaidas už Prekės siuntimą jums ir išlaidas, kurias patyrėte grąžindami ją 
mums. Prekės siuntimo jums išlaidos bus grąžintos tik tuo atveju, jeigu ši Prekė nebuvo 
įtraukta į sudėtinį užsakymą. 

11.5 11.2 ir 11.4 punktuose nurodytais atvejais jūs turite grąžinti mums visas susijusias 
Prekes tos pačios būklės, kokios jas gavote. Jūs turite teisinę pareigą tinkamai rūpintis 
Prekėmis, kol jos bus išsiųstos mums. Mes turime teisę pareikšti ieškinį dėl žalos 
atlyginimo ir suma už Prekes nebus grąžinta, jeigu: 

(a) yra įrodymų, kad Prekės buvo naudojamos (raukšlės, pažeidimai, kvapai); 

(b) Prekės buvo įsigytos parduotuvėje; 

(c) Prekės yra be pritvirtintų etikečių; 

(d) trūksta dalies Prekių ar priedų; 

(e) trūksta pakavimo medžiagų; 

(f) siunčiant Prekes pridėtas pristatymo pranešimas nėra grąžinamas. 

11.6 Jums priklausančias sumas grąžinsime į kredito kortelę, kurią naudojote Prekių 
pirkimui. Be to, jei mokėjimas atliekamas per „Paypal“ sąskaitą, „Furla“ grąžins 
pinigus tiesiai į Kliento „Paypal“ sąskaitą. Jei pinigų grąžinti neįmanoma taip, kaip 
nurodyta ankstesnėje pastraipoje, „Furla“ grąžins pinigus banko pavedimu.  
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12. KAINA IR APMOKĖJIMAS 

12.1 Kaina už Prekes bus nustatoma atsižvelgiant į nurodytąją  mūsų svetainėje, išskyrus 
akivaizdžios klaidos atvejus. Mūsų svetainė veikia sąžiningai, kad visada būtų 
pateikiama tiksli informacija apie Prekes.  

12.2 Prekių kainos nurodomos Svetainėje eurais arba Kliento gyvenamosios vietos šalies 
valiuta, įskaitant visus galiojančius mokesčius ir rinkliavas. Pristatymo išlaidos 
pridedamos prie Prekių kainos ir nurodomos atskirai Pirkinių krepšelyje. 

12.3 Kainos gali keistis bet kuriuo metu, tačiau pakeitimai neturės įtakos užsakymams, 
kuriems mes jau išsiuntėme Užsakymo patvirtinimą. 

12.4 Dėl didelio Svetainėje pateikiamų Prekių kiekio gali būti, kad nepaisant mūsų 
pastangų, kai kurioms mūsų svetainėje nurodytoms Prekėms gali būti taikoma 
neteisinga kaina. Mes patikriname Prekių kainas prieš jas išsiunčiant Klientui tam, kad 
galėtume Prekes įkainoti mažesne kaina, tai atvejais, kai tikroji Prekių kaina yra 
mažesnė už nurodytąją. Jeigu tikroji Prekių kaina yra didesnė už nurodytąją mūsų 
svetainėje, mes savo nuožiūra, prieš išsiųsdami Prekes, susisieksime su jumis dėl 
tolesnių nurodymų arba atmesime užsakymą ir pranešime jums apie šį atmetimą.  

12.5 Mes neprivalome pateikti Prekės už neteisingą (mažesnę) kainą net ir išsiuntę jums 
Užsakymo patvirtinimą, jei kainodaros klaida yra akivaizdi ir neabejotina ir jūs 
pagrįstai galėjote numanyti, jog kaina yra neteisinga. 

12.6 Į užsakymo pasiūlymą įtrauktų Prekių kainą ir atitinkamus pristatymo mokesčius 
Klientas sumoka kredito kortele, „PayPal“ arba banko pavedimu ar bet kuria kita tuo 
metu prieinama mokėjimo priemone (daugiau informacijos rasite čia 
[https://www.furla.com/lt/en/payment/]). Mokant kredito kortelėmis, mokėjimo 
operacijai taikomos atskiros Kliento ir mokėjimo kortelę išdavusios finansų įstaigos 
sutarties sąlygos. 

12.7 „Furla“ priima mokėjimus šiomis kredito kortelėmis: „Visa“, „MasterCard“, 
„American Express“, „Paypal“, „Maestro“, „Diners“, „Discover“, „Sofort“, 
„Bancontact“, „Cartes Bancaires“, „Ideal“ ar bet kuria kita tuo metu priimtina kredito 
kortele (daugiau informacijos rasite čia [https://www.furla.com/lt/en/payment/]). 

12.8 Pinigai bus nurašomi nuo Kliento kredito kortelės tik po:  

(a) kredito kortelės duomenų patikrinimo;  

(b) leidimo nurašyti mokėjimą nuo kortelės, gauto iš Kliento naudojamos kortelę 
išdavusios įstaigos, ir  

(c) „Furla“ patvirtinimo, kad Prekės yra prieinama.  

12.9 Kilus ginčui tarp Kliento ir mokėjimo kortelę išdavusios finansų įstaigos, skolintojo ir 
pan. dėl mokesčių ar bet kokių kitų įsipareigojimų, susijusių su Kliento mokėjimais 
mūsų svetainėje, Klientas ir suinteresuota trečioji šalis išspręs šį ginčą patys. 
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12.10 Siunčiant užsakymo pasiūlymą, pinigai nebus nurašomi, išskyrus laikinus mokesčius, 
būtinus kredito kortelės galiojimui patikrinti, jei tokių yra. Įvykdžius užsakymą, 
minėtas laikinas mokestis bus panaikintas ir pakeistas tik Kliento mokėtina suma. Be 
to, jeigu užsakymas atšaukiamas, šis laikinas mokestis taip pat bus visiškai 
panaikintas.  

12.11 Jei dėl kokių nors priežasčių neįmanoma nurašyti Kliento mokėtinos sumos per 
nustatytą terminą, sutartis nebus vykdoma, o užsakymas bus atšauktas. 

13. RAŠYTINIAI PRANEŠIMAI 

13.1 Taikytini teisės aktai reikalauja, kad dalis informacijos ar pranešimų, kuriuos jums 
siunčiame, būtų rašytiniai. Kai naudojatės mūsų svetaine, jūs sutinkate, kad 
bendravimas su mumis daugiausia vyks elektroniniu būdu. Mes susisieksime su jumis 
el. paštu arba suteiksime jums informacijos, paskelbdami pranešimus mūsų svetainėje. 
Sutarties tikslais jūs sutinkate su šiomis elektroninių ryšių priemonių taikymui ir 
pripažįstate, kad visos sutartys, įspėjimai, informacija ir kiti pranešimai, kuriuos jums 
teikiame elektroniniu būdu, atitinka visus teisinius reikalavimus, kad tokie pranešimai 
turi būti rašytiniai. Ši sąlyga neturi įtakos jūsų įstatymų nustatytoms teisėms. 

14. PRANEŠIMAI 

14.1 Visi jūsų siunčiami pranešimai turi būti pateikti: https://www.furla.com/contact-
us 

14.2 Pranešimai jums bus siunčiami el. pašto ar pašto adresu, kurį nurodėte mums 
pateikdami užsakymą, arba bet kuriuo prieš tai 13 straipsnyje nurodytu būdu. 
Atsakymą jums „Furla“ sieks pateikti kiek įmanoma greičiau, dedant optimalias 
pastangas. Siekiant pagrįsti bet kurio pranešimo išsiuntimą, pakaks įrodyti, kad paštu 
siunčiamas laiškas yra tinkamai adresuotas, antspauduotas ir atiduotas paštui, o el. 
laiško atveju – kad šis el. laiškas buvo išsiųstas adresato nurodytu el. pašto adresu. 

15. TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMAS 

15.1 Sutartis tarp jūsų ir „Furla“ yra teisiškai privaloma ir vykdytina tiek jums, tiek mums, 
taip pat atitinkamiems mūsų teisių perėmėjams.   

15.2 Jūs negalite perleisti sutarties ar iš jos atsirandančių savo teisių ar įsipareigojimų arba 
kitaip jomis disponuoti be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo.   

15.3 Mes galime bet kuriuo sutarties galiojimo metu perleisti sutartį ar iš jos atsirandančias 
savo teises ar įsipareigojimus arba kitaip jomis disponuoti su sąlyga, kad tokie veiksmai 
neturės įtakos jūsų teisėms pagal sutartį. Tokio perleidimo atveju mes jus atitinkamai 
informuosime, pateikdami informaciją svetainėje www.furla.com/lt. 
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16. ĮVYKIAI, KURIŲ MES NEKONTROLIUOJAME 

16.1 Mes nebūsime atsakingi už bet kurio iš mūsų įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą 
ar vėlavimą įvykdyti dėl įvykių, kurių negalime pagrįstai kontroliuoti (Nenugalimos 
jėgos įvykis).   

16.2 Nenugalimos jėgos įvykis – tai bet koks veiksmas, įvykis, neįvykimas, neveikimas ar 
nelaimingas atsitikimas, kurių negalime pagrįstai kontroliuoti, pirmiausiai apimantys 
(be apribojimų): 

(a) streikai, lokautai ar kiti darbuotojų taikomi veiksmai; 

(b) pilietiniai neramumai, riaušės, invazija, teroristų išpuoliai ar tokių išpuolių 
grėsmė, karai (paskelbti arba ne) arba grasinimai karu ar pasirengimas karui; 

(c) gaisras, sprogimas, audra, potvynis, žemės drebėjimas, smegduobės, 
epidemija ar kita stichinė nelaimė; 

(d) negalėjimas naudotis geležinkeliais, laivyba, orlaiviais, autotransportu ar 
kitais viešojo ar privataus transporto priemonėmis; 

(e) negalėjimas naudotis viešaisiais ar privačiaisiais telekomunikacijų tinklais; 

(f) bet kurios vyriausybės įstatymai, potvarkiai, teisės aktai ar jų apribojimai; 

(g) trečiosios šalies įsilaužimas į mūsų svetainę ir joje teikiamos informacijos 
pakeitimas. 

16.3 Laikoma, kad bet kokios mūsų sutarties vykdymas yra sustabdytas laikotarpiui, kurį 
tęsiasi nenugalimos jėgos įvykis, ir mes sutarties vykdymą pratęsime tiek, kiek truko 
toks laikotarpis. Mes dėsime visas pagrįstas pastangas, kad užbaigtume nenugalimos 
jėgos įvykį arba rastume sprendimą, kuriuo mūsų įsipareigojimai pagal sutartį gali būti 
įvykdyti, nepaisant šio nenugalimos jėgos įvykio. 

17. ATSISAKYMAS 

17.1 Jeigu bet kuriuo metu per sutarties galiojimo laikotarpį mums nepavyksta išreikalauti, 
kad jūs įvykdytumėte savo įsipareigojimus pagal šią sutartį arba bet kurias iš šių 
Pardavimo sąlygų, arba jei mes neįgyvendiname jokių teisių ar teisių gynimo būdų, į 
kuriuos mes turime teisę pagal sutartį, tai nereiškia šių teisių ar teisių gynimo būdų 
atsisakymo ir neatleidžia jūsų nuo tokių įsipareigojimų vykdymo. 

17.2 Mūsų teisių ar teisių gynimo būdų atsisakymas nevykdomų įsipareigojimų atžvilgiu 
nelaikomas vėlesnio jūsų įsipareigojimų nevykdymo atsisakymu. 

17.3 Pagal šias Pardavimo sąlygas mūsų turimų teisių ar teisių gynimo būdų atsisakymas 
negalioja, jei nėra raštu tiesiogiai nurodyta, kad „Furla“ atsisako turimų teisių ar teisių 
gynimo būdų, ir apie tai jums raštu pranešama pagal 13 ir 14 straipsnius. 
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18. ATSKIRIAMUMAS 

Jei kompetentinga institucija nustato, kad kuri nors iš šių Pardavimo sąlygų ar sutarties 
nuostatų yra tam tikra apimtimi negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama, tokia sąlyga 
ar nuostata ta apimtimi bus atskirta nuo likusių sąlygų ir nuostatų, kurios ir toliau galios 
tiek, kiek leidžia įstatymai. 

19. SUTARTIS 

19.1 Šios Pardavimo sąlygos ir bet koks jose tiesiogiai nurodytas dokumentas laikytinas 
sudedamąja sutarties tarp jūsų ir „Furla“ dalimi, ir pakeičia bet kokią ankstesnę sutartį 
ar susitarimą. 

19.2 Jūs ir „Furla“ patvirtina, kad, sudarydami sutartį, nė vienas nesirėmėme jokiu 
pareiškimu, įsipareigojimu ar pažadu, kurį pateikė kita šalis ar kuris numanomas iš to, 
kas pateikta žodžiu ar raštu per mūsų derybas iki šios sutarties sudarymo, išskyrus 
atvejus, kai jis aiškiai nurodytas šiose Pardavimo sąlygose. 

19.3 Nė vienas iš mūsų neturi teisės taikyti teisių gynimo būdų dėl kokio nors neteisingo 
pareiškimo, kurį kita šalis pateikė žodžiu ar raštu iki sutarties sudarymo (nebent toks 
neteisingas pareiškimas buvo padarytas apgaulės būdu), ir vienintelis kitos šalies teisių 
gynimo būdas yra taikytinas dėl šios sutarties pažeidimo, kaip numatyta šiose 
Pardavimo sąlygose. 

20. MŪSŲ TEISĖ KEISTI ŠIAS PARDAVIMO SĄLYGAS 

20.1 Mes turime teisę peržiūrėti ir keisti šias Pardavimo sąlygas, atsižvelgiant į rinkos 
sąlygų, turinčių įtakos mūsų verslui, pokyčius, technologijų, mokėjimo metodų 
pokyčius, atitinkamų teisės aktų reikalavimų pakeitimus, taip pat mūsų sistemos 
galimybių pasikeitimus.   

20.2 Jums bus taikomos Pardavimo sąlygos, galiojančios Prekių užsakymo metu, išskyrus 
atvejus kai teisės aktų reikalavimai ar institucijos reikalautų padaryti šių Pardavimo 
sąlygų pakeitimus (tokiu atveju jos bus taikomos anksčiau jūsų pateiktiems 
užsakymams), arba, jei prieš siųsdami jums Užsakymo patvirtinimą, pranešime apie 
šių Pardavimo sąlygų pakeitimus (tokiu atveju mes turime teisę manyti, kad sutikote 
su Pardavimo sąlygų pakeitimais, nebent per septynias darbo dienas nuo Prekių gavimo 
pranešite mums apie savo nesutikimą). 

21. AUTORIŲ TEISĖS IR PREKĖS ŽENKLAS 

21.1 Visos teisės, susijusios su mūsų svetainės turiniu (tekstas, vaizdai, vaizdo įrašai, garsai, 
programos ir t.t.), priklauso „Furla S.p.A.“, kurios registruota buveinė yra Via Bellaria 
3/5 San Lazzaro di Savena (BO) 40068, Italija, PVM mokėtojo kodas 00610091209, 
mokesčių mokėtojo numeris ir įmonės kodas Bolonijos įmonių registre 03292800376, 
REA BO-278122, turinčiai 8.791.655,00 eurų įstatinį kapitalą. Nė vienas iš šios 
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svetainės straipsnių, nuotraukų, iliustracijų ir kt. negali būti naudojamas be išankstinio 
„Furla S.p.A.“ leidimo. 

21.2 Visi prekių ženklai, naudojami mūsų svetainėje, priklauso „Furla S.p.A.“ arba yra 
naudojami remiantis licencijų pagrindų suteiktomis turtinėmis teisėmis. Šių ženklų 
naudojimas be išankstinio sutikimo yra griežtai draudžiamas. 

22. NUORODOS 

22.1 Kai pateikiama nuoroda į mūsų svetainę, galime jos atsisakyti, atsižvelgiant į svetainės, 
iš kurios ši nuoroda yra pateikiama, turinį ir šios nuorodos metodą. Be to, „Furla“ jokiu 
būdu negarantuoja jokių svetainių, su kuriomis ji yra susieta, turinio ir visiškai 
neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, kurią patiria susietoji svetainė. 

23. ĮSTATYMAI IR JURISDIKCIJA 

23.1 Šioms Pardavimo sąlygoms, ir su Klientais sudarytoms sutartims, taikomi Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos pagal šiuos įstatymus. 

23.2 Visiems ginčams, kylantiems dėl šių Pardavimo sąlygų aiškinimo, galiojimo ir (arba) 
vykdymo, taikoma privaloma teritorinė Kliento gyvenamosios vietos kompetentingo 
teismo jurisdikcija.  

23.3 Kitu atveju galite nuspręsti naudotis alternatyvia neteisminio ginčų sprendimo 
platforma, kurią teikia Europos Komisija ir kurią galite rasti svetainėje, pasiekiamoje 
adresu http://ec.europa.eu/odr. 

 


