
BALDŲ GARANTINIS TALONAS 
 

Prekės (-ių) pavadinimas __________________________________________________ 

Sutarties Nr. (kasos kvito Nr.) ______________________________________________ 

Pardavimo data __________________________________________________________ 

Pardavėjas – UAB „Medis“, ________________________________________________  

 

1. UAB „Medis“ (toliau – Pardavėjas) suteikia 24 mėnesių kokybės garantiją. Garantijos galiojimo 

terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos. 

2. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus Pardavėjas ištaiso, 

sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita. 

3. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl Pardavėjo kaltės. Natūralus prekės 

susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio 

tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu. Spalvos skirtumai tarp 

pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali šiek tiek skirtis.  

4. Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus: pirkimo-pardavimo sutartį, pinigų 

apmokėjimo kvitą bei šį baldų garantinį taloną. 

5. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui raštu. Pretenziją 

su aprašytu defektu, nuotraukas ir prekės įsigijimo dokumentų kopijas Pirkėjas gali siųsti el.paštu - 

parduotuve@firmamedis.lt arba registruotu laišku įmonės buveinės adresu – UAB „Medis“, 

Pasieniečių g. 43, Kretinga LT-97121.  

6. Pardavėjas įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 10-30 darbo dienų nuo pretenzijos 

užregistravimo įmonėje. Išimtiniais atvejais Pardavėjas pasilieka teisę šį terminą pratęsti. 

7. Pardavėjo atstovui patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekės kokybės ar komplektavimo 

pagrįstos, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Pardavėjo: 

7.1. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; defektas gali būti šalinamas 

vietoje pas Pirkėją, išskyrus tuos atvejus, kai yra būtinas remontas gamykloje; 

7.2. jeigu prekės trūkumų negalima pašalinti, per ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų laikotarpį pakeisti 

netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; 

7.3. šalių (Pirkėjo ir Pardavėjo) susitarimu atitinkamai sumažinti prekės kainą. 

8. Jei defektas turi būti šalinamas baldų gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti baldą (arba jo dalį) 

Pardavėjo atstovui. Pardavėjas neprivalo suteikti Pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui. 

9. Jeigu Pirkėjas neleidžia Pardavėjui šalinti defekto arba atsisako suteikti baldą (ar jo dalį) remontui 

gamykloje yra traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą 

šiame garantijos talone. 

10. Pirkėjas, priimdamas baldus iš juos pristačiusių asmenų privalo: 

10.1. patikrinti prekių komplektaciją: 

10.2. apžiūrėti baldų išorę (spalvą, medžiagas, apdailos detales ir pan.) ar nėra matomų mechaninių 

pažeidimų ar kitokių trūkumų; 

10.3. išbandyti mechanizmų veikimą; 

11. Pirkėjas, radęs trūkumų, privalo parodyti juos baldus pristačiusiems darbuotojams. Vėliau 

pretenzijos dėl nepastebėtų išorinių pažeidimų nebus priimamos. 

12. Remiantis Mažmeninių prekybos taisyklių 17 punktu, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktus 

tinkamos kokybės baldus analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl LR Civilinio 

kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių, yra netenkinamas. 

13. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais: 

13.1. nepateikia baldo pirkimo sutarties, kvito ar kitų pirkimą įrodančių dokumentų; 

13.2. baldai buvo sugadinti dėl Pirkėjo kaltės; 

13.3. baldai buvo remontuojami Pirkėjo arba trečių asmenų; 

13.4. baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu; 

13.5. baldai nukentėjo nuo gyvūnų; 

13.6. Pirkėjas nesilaikė baldų surinkimo instrukcijų, baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, 

valymo rekomendacijų. 



14. Paaiškėjus, kad Pirkėjo pretenzija dėl prekės kokybės yra nepagrįsta, Pirkėjas įsipareigoja 

atlyginti Pardavėjui dėl to atvejo tyrimo patirtus nuostolius, t.y. prekių kokybės įvertinimo, vykimo į 

prekės kokybės įvertinimo vietą, teisinių paslaugų, pašto ir kitas pagrįstas išlaidas.  

15. Visi atsiradę ginčai tarp šalių yra sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai yra sprendžiami 

LR įstatymų numatyta tvarka. 

 

Garantijos teikėjas:  

UAB „Medis“, juridinio asmens kodas 163961134,  

buveinės adresas – Pasieniečių g. 43, Kretinga LT-97121,  

tel./faks.: 8-445 77350, 8-445 77366, mob. tel.: 8-615 67717,  

el. paštas: parduotuve@firmamedis.lt  

 

 

GARANTINĮ TALONĄ GAVAU, SU GARANTIJOS SĄLYGOMIS SUSIPAŽINAU:  

Vardas, pavardė, parašas: ____________________________________________________ 

Data: _____________________ 

 

BALDŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS 
1. Baldus surinkite pagal pateiktas baldų surinkimo instrukcijas, vengiant neatsargių smūgių, 

įbrėžimų ir tvirtinimo detalių perveržimo. 

2. Baldus statykite ant lygaus ir tvirto pagrindo sausose ir gerai vėdinamose patalpose. Optimali 

aplinkos temperatūra - nuo +10°C iki +25°C, santykinis oro drėgnumas - nuo 45% iki 70 %. 

3. Baldų neglauskite prie drėgnų sienų, nestatykite arti šilumos šaltinių (radiatorių, kondicionierių, 

židinių ir kt.), kad išvengti staigių temperatūros ir drėgmės svyravimų. 

4. Baldus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Dėl ultravioletinių spindulių visų rūšių audiniai, 

oda ir jos pakaitalai bei mediena gali pakeisti spalvą, suskilinėti. 

5. Perstatinėdami baldus į kitą vietą, išimkite iš jų visus daiktus. Baldų nestumkite, o juos perneškite. 

Didelių matmenų baldus patariame pirmiau išrinkti dalimis, kad nepažeisti konstrukcijos ir rėmų. 

Minkštų baldų neneškite laikydami už audinio. 

6. Saugokite baldus nuo mechaninių pažeidimų, cheminių medžiagų poveikio ir apliejimo vandeniu 

ar kitais skysčiais. Nestatykite tiesiogiai ant baldų paviršiaus šlapių daiktų, karštų indų, gėlių vazonų. 

7. Kad baldai nesideformuotų, naudokite juos pagal paskirtį. Ant minkštų baldų negalima šokinėti, 

laipioti, naudoti pasilipimui, sėdėti ant atlošų, nugarėlių ir porankių.  

8. Neleiskite be atsakingo asmens priežiūros vaikams bei asmenims, neturintiems pakankamai 

įgūdžių, naudoti baldų mechanizmus, nes gali susižeisti, prispausti galūnes, pakenkti baldui. 

9. Periodiškai supurenkite pagalves su smulkinto porolono ar kitu užpildu, kad visada būtų išlaikoma 

pirminė forma. 

10. Dažnam ar kasdieniniam miegojimui ant minkštų svetainės baldų dėl patogumo papildomai 

naudokite antčiužinį ar storesnį paklotą. 

11. Nuo minkštų baldų dulkes pašalinkite dulkių siurbliu su minkštu antgaliu.  

12. Dėmes iš baldinio audinio valykite su šiltu švariu vandeniu sudrėkinta nespalvota šluoste ar 

kempinėle. Stipriai netrinkite, kad nepažeistumėte audinio. Po valymo drėgną vietą nusausinkite su 

popieriniu rankšluosčiu ar švaraus audinio skiaute. Neleiskite dėmėms įsisenėti, valykite iškart kai 

pastebėjote suteptą vietą.  

13. Natūralios odos baldus periodiškai impregnuokite, nešvarumus valykite tik specialiais valikliais. 

14. Dirbtinės odos baldus valykite su šiltu švariu vandeniu sudrėkinta nespalvota šluoste. 

15. Jei vandeniu dėmės išvalyti nepavyko, naudokite specialias valymo priemones pagal jų gamintojų 

nurodymus. Naudodami valiklius, poveikį apmušalui pirmiausiai išbandykite mažai pastebimoje 

baldo vietoje. Valydami nenaudokite daug vandens ar valiklio. 

16. Stiklinius, metalinius ir medinius paviršius valykite su minkšta drėgna šluoste. 

17. Lakuotų, dažytų, stiklinių paviršių  nevalykite su braižančiais, tirpiklių sudėtyje turinčiais 

valikliais. 


