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ESTO UAB 

VARTOTOJŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS 

1. Jei norite pateikti skundą dėl UAB „ESTO“ (toliau – ESTO ir 

„mes“, „mums“, „mūsų)” paslaugų arba klientų aptarnavimo, 

nedelsdami mums apie tai praneškite. Mūsų tikslas – siūlyti 

aukštos kokybės paslaugas savo klientams ir 

bendradarbiaujantiems partneriams.  

2. Jei turite bet kokių klausimų dėl dabartinių skundų tvarkymo 

taisyklių, skundų arba jau išspręsto skundo, susisiekite su 

mumis mūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis.  

Skundo pateikimas  

3. Skundą pateikite jums tinkamu formatu (žodžiu, raštu, 

elektroniniu būdu ir pan.) naudodamiesi mūsų nurodomais 

kontaktais (t. y. paštu, el. paštu, ir pan.). Mūsų kontaktai 

pateikiami mūsų svetainėje https://www.esto.eu/lt. 

4. Skunde nurodykite savo vardą (jei esate vartotojas, nurodykite 

savo vardą ir pavardę), asmens kodą arba gimimo datą arba 

registracijos kodą, savo kontaktinį adresą, el. pašto adresą ir 

kontaktinį telefono numerį. Kuo tiksliau nurodykite savo 

nepasitenkinimo priežastis ir pridėkite duomenis, 

pagrindžiančius jūsų skundą. Galite nurodyti, kokiu būdu 

norite gauti mūsų atsakymą.  

5. Klientų vartotojų skundus paprastai išsprendžiame per 15 

dienų; klientų (prekybininkų), kurie yra juridiniai subjektai, 

skundus – per 30 dienų. Turime teisę pratęsti terminą, jei su 

skundu susijusios aplinkybės yra sudėtingos arba jei reikalinga 

papildoma analizė. Apie termino pratęsimo priežastis ir naują 

atsakymo terminą informauojame raštu.  

6. Į jūsų skundą atsakysime žodžiu, raštu arba elektroniniu būdu. 

Jei nurodėte pageidaujamas susisiekimo priemones, atsakymą 

pateiksime, atsižvelgiant į Jūsų pageidavimą. Jei nuspręsime 

atmesti jūsų skundą, pateiksime aiškų, argumentuotą ir išsamų 

paaiškinimą. Ir išaiškinsime tolesnio apskundimo galimybes. 

7. Mūsų tikslas – galimus ginčus išspręsti taikiai, derybų būdu.  

8. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu, turite teisę 

kreiptis į teismą dėl savo teisių apsaugos arba, jei esate 

vartotojas, galite kreiptis ikiteisminio proceso ir priežiūros 

instituciją. 
 

 

 

 

 

 

REGULATIONS FOR HANDLING COMPLAINTS 

1. In the case You wish to make a complaint about the Service or 

the Customer Service of ESTO UAB (hereinafter “ESTO” and 

“Us” “We“, “Our)”, please notify Us immediately. Our goal is 

to offer high quality service to our clients and cooperation 

partners.  

2. If you have any questions about the current Regulations for 

Handling Complaints, a complaint, the handling of a complaint 

or a resolved complaint, please contact us through our Means 

of Communication.  

Filing a complaint  

3. Please file Your complaint in a suitable format for You (orally, 

in writing, electronically, etc.) via our Means of 

Communication (i.e. address, e-mail, etc.). Our contact 

information for Communication is available on Our website 

https://www.esto.eu/lt. 

4. Please add to the Complaint Your name (if you are a consumer, 

Your name and surname), Your personal identification code or 

date of birth, or, the registry code, Your contact address, Your 

email address and Your contact phone. Please describe the 

reasons for Your discontent as accurately as possible and add 

the necessary documents supporting Your Complaint. You may 

note through which means of communication You wish to 

receive Our response.  

5. For consumer Clients, We shall generally resolve the complaint 

within 15 days; for a Client who is a legal entity (merchants), 

We shall resolve the complaint in 30 days. We have the right 

to extend the deadline if the circumstances of the complaint 

are complex or need additional analysis. We shall notify You 

by means which leaves a written record about the reasons for 

extending the term and of the new due date of the response.   

6. We shall answer Your complaint either orally, in writing or 

electronically. If You have marked your preferred means of 

communication, We shall forward our decision via Your 

preferred means of communication. We shall provide a clear 

and comprehensive explanation if we have decided to dismiss 

Your complaint.  

7. Our goal is to resolve the possible disputes through 

negotiations.  

8. When it is not possible to resolve a dispute through 

negotiations, You have the right to turn to the Court for the 

protection of Your rights, or, if You are a consumer, to the Pre-

court and supervisory authorities. 
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