
AUTENTIŠKUMO
SERTIFIKATAS



SVEIKINIMAI!
Sveikiname Jus įsigijus naują PANDORA gaminį.

Visi PANDORA papuošalai yra aukščiausios kokybės:

Kiekvienas dirbinys yra pagamintas iš tauriųjų 
metalų (14k aukso, sidabro) bei užbaigtas rankomis. 
Papuošimui naudojami ir rankomis įstatomi 
pusbrangiai bei brangieji akmenys, kultyvuoti 
gėlavandeniai perlai.

Su šiuo Autentiškumo Sertifikatu mes garantuojame, 
jog Jūs įsigijote autentišką PANDORA gaminį.

PANDORA PAPUOŠALŲ KEITIMAS

PANDORA papuošalai nėra grąžinami.  
Įsigytus PANDORA papuošalus galite pakeisti  
per 14 kalendorinių dienų nuo pirkimo datos, tačiau 
tik su FIG parduotuvių čekiu ir etikete ant produkto.

Produktą galite pakeisti tik į tos pačios arba didesnės 
vertės produktą, bet nėra galimybės produktą pakeisti 
į dovanu čekį.

Šis sertifikatas nėra laikomas pirkinio čekiu ir yra galiojantis tik 
kartu su originaliu kasos aparato čekiu.

ČEKIO NR.:



SVARBI INFORMACIJA PIRKĖJUI
SURASKITE ARTIMIAUSIĄ PANDORA 
PARDUOTUVĘ:

PANDORA papuošalai yra parduodami daugiau nei 
10 000 pardavimo vietų visame pasaulyje. Įsigydami 
PANDORA gaminį iš oficialių pardavimo vietų būsite 
užtikrinti, kad tai autentiškas juvelyrinis dirbinys.

Daugiau informacijos, kaip surasti artimiausią 
PANDORA parduotuvę pandora.net/retailers

GARANTIJA

Garantija yra suteikiama juvelyrinių dirbinių 
gamybiniam brokui, tik su FASHION INVESTMENT 
GROUP (FIG) parduotuvių čekiu. Garantija suteikiama 
2-iems metams nuo pirkimo datos.

Garantija netaikoma atsiradus trūkumams dėl įprasto 
nusidėvėjimo, netinkamo naudojimo ir spalvos 
pakitimo. 

Garantija netaikoma pamestiems ar pavogtiems 
gaminiams. Rekomenduojame  įsigyti apsaugines 
grandinėles apyrankėms, o visus vertingus papuošalus 
apdrausti.

 
PANDORA nekeičia, netaiso ir neremontuoja gaminių, 
nešiojamų derinant su kitų gamintojų gaminiais. 



Išsitampiusios PANDORA grandinėlės ir apyrankės, 
atsipalaidavusios sagtelės ir pakitusi tokių gaminių, 
kaip antai PANDORA Rose kolekcijos papuošalai, 
spalva nelaikoma gamybos broku. 

Dažnai dėvint, PANDORA kabančių karoliukų sagtelė 
gali nebesifiksuoti. Tai nėra gamybos brokas, ir toks 
produktas nekeičiamas.

Išpardavimo metu su nuolaida įsigyti gaminiai 
nekeičiami per įprastą 14 dienų laikotarpį. Tokie 
gaminiai keičiami tik esant gamybos brokui. 

PANDORA gaminiai gali būti keičiami 14 dienų nuo 
įsigijimo dienos ir tik pateikus įsigijimo čekį ir gaminį 
su pritvirtinta etikete.

Jeigu nustatomas gamybos brokas,  produktas gali 
būti keičiamas į tokį pat tik kokybišką produktą arba 
pakeičiamas kitu tiek pat arba daugiau kainuojančiu 
produktu. Kainos skirtumą padengia pirkėjas.

Keičiant PANDORA gaminius pinigai negrąžinami.

Kartą per 6 mėnesius teikiame nemokamą papuošalų 
valymo paslaugą. Paslaugos apimtis ribota ir priklauso 
nuo PANDORA pajėgumų. PANDORA pasilieka teisę 
atsisakyti teikti valymo paslaugą didelio prekybinio 
užimtumo laikotarpiu.

SVARBI INFORMACIJA PIRKĖJUI



Garantija netaikoma gaminiams iš Murano stiklo, 
kristalų ir kitų panašių medžiagų.

Daugiau informacijos apie PANDORA teikiamas 
garantijas rasite visose Baltijos šalyse veikiančiose 
PANDORA parduotuvėse. 

FIG parduotuvės:

Lietuva – Panorama, Ozas, Mega, Vilnius Akropolis, 
Kaunas Akropolis, Klaipėda Akropolis, Panevėžys RYO;

Latvija – Domina, Spice, Galeria Centrs, Rīga Plaza;

Estija – Rocca al Mare Tallinn, Solaris Tallinn, Port 
Artur 2 Pärnu, Kaubamaja Tartu;



PRIEŽIŪROS INFORMACIJA
PANDORA juvelyriniai dirbiniai yra pagaminti iš 
aukščiausios kokybės medžiagų, tačiau juos reikia 
prižiūrėti ir tinkamai valyti. Štai kelios taisyklės, 
kurių laikantis Jūsų papuošalai visuomet atrodys 
nepriekaištingai.

Norėdami išlaikyti papuošalus blizgius ir išvengti 
patamsėjimo, valykite auksą ir sidabrą su švelnia 
poliravimo servetėle.

Norėdami išvalyti savo papuošalus, į šiltą vandenį 
įlašinkite šiek tiek neutralaus pH muilo ir valykite su 
švelniu dantų šepetėliu.

Priemonė, skirta sidabrinių gaminių valymui, yra 
netinkama PANDOROS papuošalų valymui ir gali 
juos pažeisti.

Išnykstanti oksidacija nėra gamybinis defektas, 
o natūrali dėvėjimo pasekmė. Atidžiai rūpinkitės 
papuošalais su perlais, nevalykite jų su vandeniu ar 
kitomis priemonėmis.

Venkite kontakto su kosmetika, kremais bei kvepalais, 
saugokite papuošalus nuo chloro  
ir sūraus vandens. Prieš maudantis duše, plaukiojant 
ar užsiimant valymo darbais, rekomenduojame 
papuošalus nusiimti.



Ryte papuošalus užsidėkite paskutinius, o vakare 
nusiimkite pačius pirmuosius.

Kai papuošalai yra nenešiojami, rekomenduojame juos 
laikyti atviroje dėžutėje ar netepančiame papuošalų 
maišelyje.

Priklausomai nuo to, kaip dažnai papuošalai yra 
nešiojami, rekomenduojame, kad bent kartą metuose 
juos patikrintų juvelyras.

Daugiau informacijos apie papuošalų priežiūrą 
pandoragroup.com/care

ANTSPAUDAS IR PARAŠAS

PRIEŽIŪROS INFORMACIJA



BŪKITE ĮKVĖPTI PANDORA.NET


