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Atsidaryk produkto
puslapį
Įdėk į krepšelį
pasirinktą produktą

Norint pateikti užsakymą internetinėje parduotuvėje gomez.lt, reikia atsidaryti internetinės parduotuvės
gomez.lt pasirinkto produkto puslapį.
Pasirinkto produkto puslapyje reikia paspausti "Įdėti į krepšelį". Jeigu produktas prieinamas, pateks į
krepšelį (atsidarys pranešimas, informuojantis apie produkto įdėjimą į krepšelį). Jeigu produktas
neprieinamas (arba neprieinamas kliento pasirinktu kiekiu), produktas nebus įdėtas į krepšelį (arba nebus
įdėtas kliento pasirinktu kiekiu) ir atsidarys pranešimas, informuojantis, jog produktas neprieinamas arba
nėra kliento nurodyto produkto kiekio (arba kitoks panašus pranešimas).
Norint tęsti apsipirkimą (t. y. įdėti į krepšelį kitus produktus), kitame pasirinkto produkto puslapyje reikia
paspausti "Įdėti į krepšelį", kad produktas patektų į pirkinių krepšelį. Apsipirkimą tęskite tol, kol į krepšelį
sudėsite visus norimus įsigyti produktus.
Norint peržiūrėti krepšelio turinį, spauskite "Į krepšelį". Atsidarys viso krepšelio turinys, kuriame rasite
pasirinktus produktus (kartu su nurodytu jų kiekiu, kaina ir pritaikyta nuolaida už dalyvavimą Gomez Club
programoje, jeigu Jūs dalyvaujate šioje programoje).

Apsipirkimo
tęsimas
Krepšelio turinys ir jo

keitimas

Čia galite įvesti krepšelio pakeitimus:
jeigu norite pašalinti produktus iš krepšelio, šalia produkto spauskite "Pašalinti",

jeigu norite pakeisti pasirinkto produkto kiekį krepšelyje, spauskite atitinkamus mygtukus, mažinančius
arba didinančius nurodyto produkto kiekius, o vėliau spauskite "Skaičiuoti", kad pakeitimai būtų atlikti.




Pasirodys pranešimas apie krepšelio atnaujinimą bei atsidarys aktualus krepšelio turinys.

Užsakymo pateikimo
pradėjimas

Jeigu produktas neprieinamas (arba neprieinamas kliento pasirinktu kiekiu), produktas nebus įdėtas į
krepšelį (arba nebus įdėtas kliento pasirinktu kiekiu) ir atsidarys pranešimas, informuojantis, jog produktas
neprieinamas arba nėra kliento nurodyto produkto kiekio (arba kitoks panašus pranešimas).
Jeigu Jūsų krepšelyje įdėti visi riekiami produktai, įeikite į jį, spausdami mygtuką "Į krepšelį". Atsidarys
visas jo turinys.
Jeigu turite akcinį/nuolaidos/kupono kodą ir norite jį panaudoti užsakymo metu, įrašykite jį čia ir spauskite
mygtuką "Įvesti". Jeigu kodas taisyklingas ir gali būti panaudotas pasirinkto užsakymo metu (leidžiant
galiojančioms kiekvieno kodo/kupono taisyklėms), nuolaida bus pritaikyta (panaudojus tokį kodą/kuponą,
bus nurodyta sumažėjusios sumos vertė). Jeigu kodas neteisingas, apie tai Jus informuos pasirodęs
pranešimas.
Puslapio apačioje paspaudę "Toliau", pradėsite visų krepšelyje įdėtų produktų (t. y. krepšelyje matomų
produktų) užsakymą.
Jeigu lig šiol neprisijungėte prie kliento paskyros, galėsite tai padaryti dabar (įrašykite savo el. pašto adresą
ir slaptažodį, vėliau spauskite "Prisijungti"). Jeigu vis dar neturite kliento paskyros, galite ją susikurti dabar,
sausdami mygtuką "Susikurti paskyrą". Norint užsisakyti produktus iš internetinės parduotuvės gomez.lt,
kliento paskyros turėti neprivaloma – tokiu atveju atsidariusiame puslapyje pasirinkite "Tęsti
neprisiregistravus".

Mokėjimas ir
pristatymas



Pereikite prie kito užsakymo pateikimo etapo ("Mokėjimas ir pristatymas").
Šiame etape pasirinkite patogiausią užsakymo mokėjimo ir pristatymo būdą (šiame etape yra matomi Jūsų
užsakymo mokėjimo ir pristatymo būdai, kuriuos taip pat galite rasti čia).
Užsakymo vykdymui privalote pateikti savo asmens duomenis:

vardą ir pavardę, adresą (gatvę, namo/buto numerį, vietovę, pašto kodą, šalį), el. pašto adresą ir
telefono numerį,

verslininkų atveju papildomai reikia įrašyti įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo identifikacijos
numerį (registracijos kodą ir PVM mokėtojo kodą, jei turima),
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jeigu norite, kad Jūsų užsakymas būtų atsiųstas kitu adresu, pažymėkite ir pateikite kito pristatymo
adreso duomenis: gavėjo vardą ir pavardę bei adresą (gatvės pavadinimą, namo/buto numerį,
vietovę, pašto kodą, šalį) ir jo telefono numerį.

Galite nepateikti aukščiau nurodytų duomenų, tačiau be jų nebus galima įvykdyti užsakymo (o tuo atveju,
kai nepateikiami kito prekės pristatymo adreso duomenys, negalima siuntinio išsiųsti kitu adresu).
Prisijungus prie kliento paskyros ir užpildžius privalomus laukelius galima naudotis anksčiau pateiktų
duomenų automatiniu pildymu (turint kliento paskyrą arba ankstesnių užsakymų, pateiktų kliento
paskyros kūrimo metu) – šiuo tikslu naudokite mygtuką "Pasirinkti adresą iš" ir/arba "Pasirinkti kontaktą
iš" ir pasirinkite reikiamus duomenis.
Be to, šiame etape galite (nurodytose laukelio vietose) įrašyti užsakymo pastabas.
Šiame etape reikia nurodyti, ar susipažinote ir sutinkate su internetinės parduotuvė gomez.lt reglamentu
bei pateikti tinkamą pareiškimą dėl reikalaujamų sutikimų tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Galima
nesusipažinti ir nesutikti su reglamento taisyklėmis, tačiau tokiu atveju negalėsite pateikti užsakymo.
Privatumo politika, detaliai reguliuojanti asmens duomenų tvarkymą ir sutikimą su jų tvarkymu, yra
prieinama čia).
Norint pereiti prie kito užsakymo pateikimo etapo ("Apibendrinimas"), reikia paspausti puslapio apačioje
esantį mygtuką "Toliau".
Apibendrinimas

Užsakymas,
pasirenkant išankstinį
apmokėjimą

Šiame etape pasirodys Jūsų pateikto užsakymo apibendrinimas: užsakyti produktai, jų kaina (su
papildomais mokesčiais), bendra suma, Jūsų duomenys ir užsakymo pristatymo duomenys, pasirinkto
pristatymo informacija (ir jo kaina), mokėjimo būdas (ir jo kaštais), mokėjimo terminas bei kita informacija,
privaloma sudarant nuotolinę sutartį.
Patikrinkite, ar visi užsakyme pateikti duomenys yra teisingi.
Jeigu Jūsų pateikti duomenys yra teisingi, puslapio apačioje etape "Apibendrinimas" spauskite mygtuką
"Užsisakau ir įsipareigoju sumokėti".
Paspaudus mygtuką "Užsisakau ir įsipareigoju sumokėti" bus galima atlikti užsakymą, nurodytą
apibendrinime, kuris įpareigoja iš anksto sumokėti apibendrinime nurodytą sumą (tai reiškia, kad
sudaroma nuotolinė produktų pardavimo sutartis pagal sąlygas, nurodytas užsakymo apibendrinimo ir
reglamento nuostatas), su žemiau apibrėžtos išimties išlyga.
Pasirodys sudaryto užsakymo informacija, o el. pašto adresu, kurį pateikė klientas, bus išsiųstas sudaryto
užsakymo patvirtinimas.
Tuo atveju, kai pasirenkama už užsakymą sumokėti išorinės elektroninės mokėjimo platformos pagalba
(mokėjimas iš anksto), norint, kad užsakymas būtų teisingai pateiktas, reikia iš karto joje atlikti pavedimą
už užsakymą.
Mokėjimo procesas pradedamas automatiškai arba paspaudus mygtuką mokėjimo procesui pradėti, kuris
yra puslapyje su visa pateikto užsakymo informacija - reikia vadovautis pasirinktos išorinės elektroninės
mokėjimo platformos instrukcija ir atlikti pinigų pavedimą už sudarytą užsakymą.
Užsakymas pateiktas!
Tuo atveju, kai pasirenkama už produktą sumokėti siuntinio atsiėmimo metu (apmokėjimas pristatymo
dieną), mokėjimas už užsakymą atliekamas vežėjui siuntinio pristatymo dieną.

Išimtis

Pastaba: Pasirinkus mokėjimą išorinių operatorių elektroninės mokėjimo platformos pagalba (t. y. kitoks
mokėjimo būdas nei mokėjimas pristatymo dieną), mokėjimą už užsakymą galima atlikti tik iš karto po
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užsakymo pateikimo (nukreipimas į išorinių operatorių elektronines mokėjimo platformas įvyksta tik
esant puslapyje su pateikta užsakymo pateikimo informacija, į kurią galima patekti paspaudus
"Užsakymo informacija" etapo mygtuką "Užsisakau ir įsipareigoju sumokėti").
Jeigu klientas neatliks mokėjimo už užsakymą iš karto po jo pateikimo, sistema užsakymą automatiškai
atšaukia (užsakymas yra nesėkmingai pateiktas). Norint apsipirkti, reikia iš naujo pateikti užsakymą, o
norimo mokėjimo būdo pasirinkimo atveju sumokėti už užsakymą iš karto jį pateikus.
Detali praktinė informacija pateikta čia.
Privatumo politika
(asmens duomenys)

"Gomez" duomenų tvarkymo informacija pateikta privatumo politikoje.
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