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išsirinkus norimus išbandyti žąslus pasirašoma ŽĄSLŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS/SUTARTIS.
Aktas/sutartis, gali būti pasirašyta vienoje iš „VISKAS ŽIRGUI & RAITELIUI“ parduotuvių Vilniuje arba
Klaipėdoje, arba gali būti atsiųsta el. paštu, jeigu klientas pageidauja gauti žąslus kitame mieste.
bandymui žąslai suteikiami 14-ikai kalendorinių dienų nuo paėmimo/išsiuntimo kurjeriu dienos, ir
turi būti grąžinti iki paskutinės bandymo dienos;
pageidaujant gauti žąslus nurodytu adresu, mokami papildomi 5 Eur už siuntimo išlaidas, į kuriuos
įskaičiuotos ir parsiuntimo atgal išlaidos. Kliento nurodytu adresu paskutinę žąslų nuomos dieną
Horsemarket užsako kurjerį, kuris paima iš kliento žąslus.
už žąslus paliekamas 50% užstatas, kuris skaičiuojamas nuo žąslų pardavimo kainos (norint išbandyti
daugiau nei vienus žąslus, imamas 50% užstatas nuo bendros sumos). Užstatas paliekamas grynais
pinigais arba pavedimu. Jeigu užstatą norima pervesti, o žąslus atsiimti vienoje iš parduotuvių,
užstatas turi būti pervestas iki atsiimant žąslus;
žąslų bandymas gali būti pratęstas atskirais atvejais, tik susisiekus su Horsemarket darbuotoju ir
susitarus apie papildomą laikotarpį iki paskutinės žąslų nuomos dienos;
nusprendus grąžinti žąslus, apie tai klientas turi informuoti iki paskutinės žąslų nuomos dienos. Jeigu
užstatas buvo mokamas grynais, už žąslus paliktas užstatas grąžinamas paskutinę nuomos dieną,
grąžinus tvarkingus žąslus. Jeigu buvo mokėta pavedimu – pinigai grąžinami per 5 d.d., grąžinus
tvarkingus žąslus.
vėlavimas grąžinti žąslus be priežasties ar be išankstinio susitarimo baudžiamas 0,02% nuo sumos, už
kiekvieną pradelstą dieną. Bauda išskaičiuojama iš palikto užstato;
nutarus įsigyti žąslus, apie tai reikia pranešti iki paskutinės bandymo dienos, o likusią sumą už žąslus,
atskaičius užstatą, reikia apmokėti per 5 kalendorines dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos;
įsigyjant ir pasiliekant bandomuosius žąslus, taikoma 10% nuolaida;
įsigyjant naujus, dar nebandytus žąslus, nuolaida netaikoma ir mokama pilna žąslų pardavimo kaina.
Jeigu norimų žąslų nėra nei vienoje parduotuvėje, žąslai užsakomi iš tiekėjo, prieš tai klientui
apmokant pilną žąslų kainą. Žąslų pristatymo terminas 2-5 sav.
klientui negrąžinus žąslų nustatytu laiku ir nepranešus apie tai iš anksto, užstatas negrąžinamas.

