
PACIENTO INFORMACIJA

Vardas Pavardė: Telefono Nr. El. Paštas:

ADRESAS PRISTATYMO ADRESAS

Adresas Adresas

Miestas Miestas

Šalis  Šalis 

Pašto kodas  Pašto kodas

Autorizacijos ir užsakymo forma 
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GYDYTOJO AUTORIZACIJA – įgalioju aukščiau nurodytą pacientą naudoti gammaCore terapiją, kaip numatyta

Vardas, Pavardė

Licenzijos Nr.

Ligoninė

Parašas Data 

PRADŽIOS RINKINYS

12016-07002  ☐ gammaCore Sapphire, 93 day Starter Kit €977 (Pristatymo / siuntimo kaina neįskaičiuota) 

12016-07001   ☐ gammaCore Sapphire, 31 day Starter Kit  

€461 (Pristatymo / siuntimo kaina neįskaičiuota) 

PAPILDYMO KORTELĖS

12016-07593  ☐ gammaCore Sapphire, 93 day Refill Kit 

12016-07531   ☐ gammaCore Sapphire, 31 day Refill Kit 

€941 (Pristatymo / siuntimo kaina neįskaičiuota) 

€492 (Pristatymo / siuntimo kaina neįskaičiuota) 



Autorizacijos ir užsakymo forma 

BENDROSIOS SĄLYGOS

Užsakant produktus iš Pro Medical Baltic, galioja šios 
sąlygos.

PRIEINAMUMAS

GamaCore pristatymo būdas priklauso nuo mūsų 
pasirinkimo, kad pristatymas būtų kuo greitesnis. Pristatymo 
laikas priklauso nuo prekės prieinamumo, tačiau jei prekė 
yra, ji bus išsiųsta per 3-5 dienas nuo užsakymo gavimo. 
Tuo atveju, jei pristatymas vėluoja, klientas bus informuotas 
apie vėlavimo priežastį ir naują numatomą pristatymo laiką.

KAINOS

Dėl esamos gammaCore kainos kreipkitės adresu 
service@pmbaltic.eu. Pasikeitus kainoms, bus pranešta iš 
anksto ne vėliau kaip prieš 45 dienas.

APMOKĖJIMAS

UAB „Pro Medical Baltic“ priima privatų mokėjimą. 
Priimamos visos pagrindinės kredito kortelės.

GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

Svarbu atidžiai apžiūrėti gaminį, kai jis atkeliauja. Bet 
kokie skundai turi būti pateikti per 7 dienas nuo prekės 
pristatymo datos. Kreipkitės į service@pmbaltic.eu dėl 
grąžinimo leidimo ir instrukcijų. Norėdami gauti daugiau 
instrukcijų, įveskite trumpą temos aprašymą, savo vardą ir 
užsakymo numerį.

Pro Medical Baltic išduos pakaitinį prietaisą gaminiams, 
kuriuos pacientas gavimo metu patyrė dėl gamybos defekto 
arba kurie buvo pažeisti siuntimo metu. Pakeitimai pagal 
pirmiau nurodytus scenarijus bus išsiųsti per 7 dienas nuo 
grąžinamo įrenginio gavimo. „Pro Medical Baltic“ priims 
grąžintą prietaisą dėl klientų nepasitenkinimo, tačiau 
nesuteiks pakeitimo ir pinigų negrąžins. Kilus ginčui, 
vadovaukitės valstybinės vartotojų teisių tarnybos 
rekomendacijomis.

PRIVATUMAS IR APSAUGA

UAB „Pro Medical Baltic“ ir jos partneriai laikosi visų 
pardavimo šalies vietinių privatumo įstatymų. „Pro Medical 
Baltic“ naudoja jūsų asmeninę informaciją tik siekdama 
įvykdyti savo įsipareigojimus ir bendrauti su jumis, kaip 
nurodyta mūsų sutikimo formoje (pridedama).

BŪTINA AUTORIZACIJA
„gammaCore“ galima įsigyti tik gavus gydytojo leidimą. 
Užsakymų be patvirtinto įgaliojimo UAB „Pro Medical Baltic“ 
ar jos partneriai nevykdys.

FORCE MAJEURE

„Pro Medical Baltic“ neatsako už vėlavimus vykdyti (įskaitant 
pristatymą ir garantinius veiksmus), atsiradusius dėl 
aplinkybių, kurių Pro Medical Baltic negali kontroliuoti. 
Aplinkybių, kurių „Pro Medical Baltic“ negali kontroliuoti, 
pavyzdžiai yra darbo ginčai, elektros energijos tiekimo 
sutrikimai, žaibas, gaisras, atmosferos sutrikimai, teisės 
aktai, vyriausybės veiksmai, karas, streikai ar panašios 
priežastys, bet tuo neapsiribojant. ir kt.
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