Dalyvavimo prevencinėje vartotojų
teisių apsaugos programoje paslaugų
teikimo elektroninės prekybos
verslo subjektams tvarkos aprašo
priedas Nr. 2
PRAŠYMAS
DĖL DALYVAVIMO PREVENCINĖJE VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS
PROGRAMOJE IŠPLĖTUS / PAKEITUS VERSLO SUBJEKTO VEIKLOS KRYPTĮ

Siekiant užtikrinti elektroninių prevencinių vartotojų teisių apsaugos paslaugų plėtrą ir
prieinamumą bei pagerinti vartotojų informatumą vartotojų teisių apsaugos srytyje:
Aš _____________________________________________________, prašau toliau leisti
(verslo subjekto vadovas / vadovo įgaliotas asmuo)

_______________________________________________________________________________
(verslo subjekto pavadinimas)

dalyvauti prevencinėje vartotojų teisių apsaugos programoje, pasikeitus žemiau nurodytoms
aplinkybėms:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ .
Patvirtinu, jog visa žemiau pateikta informacija yra tiksli ir teisinga:
Verslo subjekto pavadinimas:_______________________________________________________;
Kodas, registracijos data :__________________________________________________________;
Adresas:________________________________________________________________________;
Telefonas:_______________________________________________________________________;
El. paštas:_______________________________________________________________________;
Internetinės svetainės adresas:_______________________________________________________;
Verslo subjekto vadovo / vadovo įgalioto asmens vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas,
įgaliojimo data ir Nr.
:_______________________________________________________________________________;
Informuoju, kad susipažinau su dalyvavimo prevencinėje vartotojų teisių apsaugos
programoje paslaugų teikimo elektroninės prekybos verslo subjektams tvarkos aprašu (toliau –
Tvarkos aprašas) ir sutinku su Tvarkos aprašo nuostatomis.
Suprantu, kad už pateiktą netikslią ar klaidingą informaciją bei Tvarkos aprašo nuostatų
pažeidimus verslo subjekto dalyvavimas prevencinėje vartotojų teisių apsaugos programoje gali būti
nutrauktas arba sustabdytas.
Įsipareigoju teikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visą prašomą informaciją,
susijusią su verslo subjekto dalyvavimu prevencinėje vartotojų teisių apsaugos programoje.

1. Pažymėkite atsakymus į žemiau pateikiamus klausimus.
Kokios rūšies prekes ir / ar paslaugas parduodate (pažymėkite visus tinkamus atsakymus):
maistines medžiagas; kita; nealkoholinius gėrimus; alkoholinius gėrimus; tabaką; drabužius
(įskaitant pagal individualų užsakymą pagamintas prekes) ir avalynę; namų priežiūros ir
renovavimo priemones; interjero reikmenis; buitinius namų ūkio prietaisus (įskaitant dulkių
siurblius ir mikrobangų krosneles); smulkius buitinius namų ūkio prietaisus (įskaitant kavos
aparatus ir maisto perdirbimo prietaisus); elektronines prekes, informacijos ir ryšių technologijų
prekes; laisvalaikio prekes; naujus automobilius; naudotus automobilius; kitas asmenines transporto
priemones, transporto priemonių ir kitų asmeninių transporto priemonių atsargines dalis ir priedus,
degalus tepalus; knygas, žurnalus, laikraščius, raštinės reikmenis (išskyrus pašto pristatymo
paslaugas); gyvūnus, augintinius ir susijusias prekes; elektrinius asmens priežiūros prietaisus;
kosmetiką ir tualetinius asmens priežiūros reikmenis; juvelyrinius dirbinius ir sidarbro dirbinius,
laikrodžius ir aseksuarus; kūdikių ir vaikų priežiūros reikmenis; valymo ir priežiūros priemones,
valymo reikmenis ir trumpalaikio naudojimo namų ūkio reikmenis);
būsto statybas; būsto priežiūros ir renovavimo paslaugas; iškraustymo ir saugojimo paslaugas;
namų valymo paslaugas; asmens priežiūros paslaugas; drabužių ir avalynės valymo paslaugas,
taisymo ir nuomos paslaugas; pagalbos, tyrimų ir tarpininkavimo paslaugas; transporto priemonių
techninės apžiūros ir remonto paslaugas; teisines ir apskaitos paslaugas; laidojimo paslaugas; vaikų
priežiūros paslaugas; su gyvūnais / augintiniais susijusias paslaugos);
hipotekos paskolas ir būsto paskolas); hipotekos paskolas ir būsto paskolas, taupymo paslaugas;
kitas finansines paslaugas; investicijas, pensijas ir vertybinius popierius; ne gyvybės draudimos
paslaugas (būstą ir nekilnojamąjį turtą; keliones; sveikata, nelaimingi atsitikimai ir kt.); gyvybės
draudimą);
inių paslaugas; fiksuotojo ryšio
telefonijos paslaugas; mobiliojo ryšio telefonijos paslaugas; interneto paslaugas; televizijos
paslaugas; kitas ryšių paslaugas);
geležinkelius; oro transporto bendroves; taksi; jūrų, upių ir kitą vandens transportą; transporto
infrastruktūros paslaugas; nuomos paslaugas);
turizmo paslaugų paketus; kelionių agentūrų paslaugas; pakaitinį naudojimąsi bendra nuosavybe ir
panašias paslaugas; restoranų ir barų teikiamas paslaugas; su sportu ir pomėgiais susijusias
paslaugas; kultūros ir pramogų paslaugas; lošimo ir loterijos paslaugas; kitas laisvalaikio
paslaugas);
Energiją ir vandenį (vandens, elektros, dujų energiją; kitus energijos šaltinius);
kitas ligonių naudojamas fizinės pagalbos priemones; sveikatos priežiūros paslaugas; seniems
žmonėms skirtas globos namų ir priežiūros namuose paslaugas);

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .

2. Pažymėkite, ar sutinkate dalyvauti verslo subjekto patikimumo vertinimo procese, kurio
metu suteikiamas patikimumo ženklas:
Sutinku
 Nesutinku

____________________
(Verslo subjekto vadovo /
vadovo įgalioto asmens parašas)

_______________________________
(Verslo subjekto vadovo / vadovo
įgalioto asmens vardas, pavardė)

