Bendrosios pardavimo sąlygos ir taisyklės
Naujausia redakcija: 2021 m. rugsėjo mėn.
1.

Taikymo sritis, forma

1.1.

Šios Bendrosios pardavimo sąlygos ir taisyklės (BPST) taikomos visiems verslo
santykiams tarp uždarosios akcinės bendrovės LENZE, įmonės kodas 110863892,
registruotos Chemijos g. 19A, Kaune ir Pirkėjų (toliau – „Pirkėjai“). BPST taikomos tik
tuo atveju, jeigu Pirkėjas yra verslininkas pagal LR Civilinį kodeksą (LR CK), juridinis
asmuo pagal viešąją teisę ar specialus fondas pagal viešąją teisę.

1.2.

BPST visų pirma taikomos kilnojamų prekių (toliau – „Prekės“) pardavimui ir/ar
pristatymui, neatsižvelgiant į tai, ar mes gaminame Prekes patys, ar perkame jas iš
tiekėjų. Jeigu nesusitarta kitaip, BPST, galiojančios Pirkėjo užsakymo pateikimo metu
ar bet kuri naujausia jiems raštu perduota versija, taip pat bus taikoma panašioms
būsimoms sutartims, mums neprivalant kiekvienu individualiu atveju apie tai pranešti.

1.3.

Mūsų BPST taikomos išimtinai. Nukrypstančios, prieštaraujančios ar papildomos
Pirkėjo bendrosios sąlygos ir taisyklės tampa neatskiriama sutarties dalimi, jeigu mes
davėme aiškų sutikimą dėl jų galiojimo. Šis reikalavimas dėl sutikimo taikomas bet
kuriuo atveju, pavyzdžiui, netgi tuo atveju, jeigu mes vykdome pristatymą Pirkėjui be
išlygų, žinodami apie Pirkėjo bendrąsias sąlygas ir taisykles.

1.4.

Atskiros sutartys, sudarytos su Pirkėju atskirais atvejais (įskaitant papildomus
susitarimus, pakeitimus ir papildymus), yra bet kuriuo atveju viršesnės už BPST. Jeigu
nėra informacijos, įrodančios priešingai, raštiška sutartis ar mūsų raštiškas
patvirtinimas yra galutinis šių susitarimų turiniui.

1.5.

Teisiškai svarbūs Pirkėjo pareiškimai ir pranešimai, susiję su sutartimi, (pvz. terminų
nustatymas, pranešimas apie defektus, atsisakymas ar nuolaida) turi būti pateikti raštu
(pvz. laišku, elektroniniu paštu, faksu). Teisiški formalūs reikalavimai ir papildomas
įrodymas, ypač, jeigu kyla abejonių dėl pareiškėjo teisėtumo, lieka nepakitę.

1.6.

Nuorodos į teisinių nuostatų taikomumą pateiktos tik paaiškinimui. Todėl, net ir be šio
paaiškinimo, teisinės nuostatos yra taikomos, jeigu jos nėra tiesiogiai pakeistos ar
aiškiai pašalintos iš šių BPST.

1.7.

Bendrųjų susitarimų ir tęstinių įsipareigojimų atveju, Pirkėjas yra raštu informuojamas
apie bet kokius BPST pakeitimus. Jie yra laikomi patvirtintais, jeigu Pirkėjas nepateikia
raštiško prieštaravimo per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo datos. Mes
atkreipsime ypatingą dėmesį į šią sąlygą.

2.

Sutarties sudarymas

2.1.

Mūsų pasiūlymai gali keistis ir yra neįpareigojantys. Tai taikoma ir tuo atveju, jeigu mes
pateikėme Pirkėjui katalogus, techninę dokumentaciją (pvz. brėžinius, planus,
vertinimus, skaičiavimus, nuorodas į DIN standartus), kitus produkto aprašymus ar
dokumentus – taip pat ir elektronine forma – į kuriuos išlaikome nuosavybės teises ir
autorių teises.
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2.2.

Pirkėjo pateiktas užsakymas Prekėms yra laikomas įpareigojančiu pasiūlymu sudaryti
sutartį.

2.3.

Užsakymas gali būti priimtas raštu (pvz. pateikiant užsakymo patvirtinimą) arba
pristatant Prekes Pirkėjui per 14 dienų nuo užsakymo gavimo, jeigu kitaip nenurodyta
užsakyme.

3.

Pristatymo terminai ir vėlavimas

3.1.

Dėl pristatymo terminų susitariama atskirai arba mes nurodome juos gavę užsakymą.

3.2.

Mes neatsakome už negalėjimą pristatyti ar pristatymo vėlavimą dėl force majeure
(nenugalimos jėgos aplinkybių) ar kitų įvykių, kurių nebuvo galima numatyti sutarties
sudarymo metu (pvz. bet kokie veiklos sutrikimai, sunkumai, patiriami perkant
medžiagas ar energiją, transporto vėlavimas, streikai, teisėti lokautai, darbo jėgos,
energijos ar žaliavų trūkumas, sudėtingumas gauti reikalingus oficialius patvirtinimus,
oficialios priemonės ar pandemijos, medžiagų nebuvimas dėl mūsų tiekėjų vėlavimo
pristatyti siuntas, nepaisant atitinkamų sutartinių susitarimų) už kuriuos mes
neatsakome. Jeigu dėl šių įvykių mums taps daug sunkiau ar neįmanoma tiekti Prekes
ar teikti paslaugas, o pablogėjimas bus ne tik laikinojo pobūdžio, mes turi teisę
atsisakyti sutarties. Jeigu kliūtys yra tik laikinos, pristatymo ar paslaugų terminai yra
pratęsiami arba pristatymo ar paslaugų terminai yra atidedami kliūčių trukmės
laikotarpiui ir, papildomai, pagrįstam veiklos atnaujinimo laikotarpiui. Jeigu pagrįstai
negalima tikėtis, kad dėl vėlavimo Pirkėjas priims pristatytą siuntą ar suteiktas
paslaugas, Pirkėjas gali atsisakyti sutarties, mums nedelsiant pateikdamas raštišką
pareiškimą.

3.3.

Mūsų pristatymo vėlavimo atvejis nustatomas pagal įstatymo nuostatas. Tačiau, bet
kuriuo atveju, būtinas Pirkėjo priminimas. Jeigu mes vėluojame pristatyti siuntą,
Pirkėjas gali pareikalauti vienkartinės kompensacijos sumos už nuostolius, sukeltus dėl
vėlavimo. Vienkartinės kompensacijos suma yra 0,5% (pristatymo vertės) neto kaina
už kiekvieną pilną kalendorinę vėlavimo savaitę, tačiau, iš viso, ne daugiau kaip 5%
vėluojamų pristatyti Prekių pristatymo vertės. Mes pasiliekame teisę įrodyti, kad
Pirkėjas nepatyrė jokių nuostolių, ar kad nuostoliai yra daug mažesni nei pirmiau
paminėta vienkartinė suma. Pirkėjas neturi jokių papildomų reikalavimų atlyginti dėl
vėlavimo sukeltus nuostolius, nebent būtų taikomas 8.1.1 ar 8.1.3 skyrius.

3.4.

Mūsų nustatytos teisės, ypač pašalinus įsipareigojimą vykdyti veiklą (pvz. dėl veiklos
ir/ar vėlesnės veiklos vykdymo negalėjimo ar nepagrįstumo) lieka nepakeistos.

4.

Pristatymas, rizikos perdavimas, priėmimas, priėmimo nevykdymas

4.1.

Pristatymas vykdomas sąlygomis „ex warehouse“ iš sandėlio, atsiimant sandėlyje, kuris
taip pat yra pristatymo ir bet kurio vėlesnio pristatymo vykdymo vieta. Pirkėjo
reikalavimu ir sąskaita, Prekės pristatomos į kitą vietą (pardavimas pristatant į kitą
vietą nei veiklos vykdymo vieta). Jeigu nesusitarta kitaip, mes turime teisę savo
nuožiūra nustatyti gabenimo būdą (visų pirma transporto operatorių, gabenimo
maršrutą, įpakavimą).

4.2.

Atsitiktinio Prekių praradimo ir atsitiktinio sugadinimo rizika pereina Pirkėjui ne vėliau
kaip perdavus Prekes. Tačiau tuo atveju, jeigu parduodama pristatant į kitą vietą nei
veiklos vykdymo vieta, atsitiktinio Prekių praradimo ir atsitiktinio sugadinimo rizika,
taip pat vėlavimo rizika, pereina tuomet, kai Prekės yra pristatomos ekspeditoriui,
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vežėjui ar bet kuriam kitam asmeniui ar organizacijai, paskirtai pristatyti Prekes.
Atsižvelgiant į tai, kaip buvo susitarta dėl priėmimo, tai turi lemiamą reikšmę rizikos
perdavimui. Visais kitais atžvilgiais, darbo ir paslaugų sutartis reglamentuojančių
įstatymų nuostatos taip pat taikomos su tam tikrais pakeitimais sutartam priėmimui.
Jeigu Pirkėjas nepriima pristatytos siuntos, tai prilygsta pristatymui ir/arba priėmimui.
4.3.

Jeigu Pirkėjas nepriima pristatytos siuntos, nebendradarbiauja, arba jeigu mūsų siunta
vėluoja dėl kitų priežasčių, už kurias atsakingas Pirkėjas, mes turime teisę pareikalauti
kompensuoti su tuo susijusius nuostolius, įskaitant papildomas išlaidas (pvz. saugojimo
išlaidas). Už kiekvieną saugojimo mėnesį ar jo dalį mes taikome saugojimo mokestį,
kurio suma 0,5% pavėluotai priimto produkto kainos, tačiau iš viso ne daugiau kaip 5%
pavėluotai priimto produkto kainos, pradedant nuo pristatymui nustatyto termino,
arba – jeigu nėra pristatymui nustatyto termino – nuo gauto pranešimo apie Prekių
parengimą išsiuntimui datos.
Didesnių nuostolių įrodymas ir mūsų teisėti reikalavimai (visų pirma papildomų išlaidų
kompensavimas, pagrįsta kompensacija, nutraukimas) lieka nepakeisti; tačiau
vienkartinė suma turi būti įskaitoma į kitus piniginius reikalavimus. Pirkėjas pasilieka
teisę įrodyti, kad mes nepatyrėme jokių nuostolių, ar kad nuostoliai yra žymiai mažesni
nei pirmiau paminėta vienkartinė suma.

5.

Kainos ir apmokėjimo sąlygos

5.1.

Jeigu atskirai nesusitarta kitaip, taikomos mūsų kainos, galiojančios sutarties sudarymo
metu „ex warehouse“ iš sandėlio, atsiimant sandėlyje, kurioms taikomas teisės aktais
nustatytas pridėtinės vertės mokestis.

5.2.

Jeigu parduodama pristatant į kitą vietą nei veiklos vykdymo vieta (4.1 skyrius), Pirkėjas
dengia transportavimo išlaidas „ex warehouse“ iš sandėlio, atsiimant sandėlyje ir
transporto draudimo išlaidas, jeigu draudimo pageidauja Pirkėjas. Mes išrašysime
sąskaitą-faktūrą už faktiškai patirtas transportavimo išlaidas atskiru atveju arba
susitarsime dėl vienkartinės sumos už transportavimo išlaidas (išskyrus transporto
draudimą). Pirkėjas dengia bet kokius muitus, muitinės rinkliavas, mokesčius ir kitus
valstybinius mokesčius.

5.3.

Sąskaita-faktūra už įpakavimo, pakrovimo, transportavimo ir draudimo išlaidas, taip
pat už surinkimo bei perdavimo eksploatuoti išlaidas, išrašoma atskirai. Tas pats
taikoma programinės įrangos naudojimui. Pirkėjui pateikiama atskira sąskaita už
išlaidas bei mokesčius, susijusius su materialiniu techniniu aprūpinimu ir kilmės
sertifikatų patvirtinimu, konsulinėmis sąskaitomis-faktūromis, leidimais ir t.t.

5.4.

Kai parduodami standartiniai įrenginiai, planavimo darbai, papildomi darbai ir kitos
inžinerinės paslaugos nėra standartinių paslaugų dalis ir nėra įtrauktos į kainas.
Dokumentacija pateikiama standartiniais darbo vadovais ir standartinėmis instaliacijos
schemomis. Elektrinės schemos ir projekto planavimas, susijęs su specifiniu pavarų
atveju, nėra mūsų paslaugų dalis, kaip ir maitinimo tinklo įvadas, įjungimo valdymas,
išorinis valdymas ir sujungimas.

5.5.

Mes įsipareigojame laikytis užsakymui sutartų kainų keturis mėnesius po sutarties
sudarymo. Jeigu buvo susitarta dėl ilgesnių laikotarpių tiekimui ar paslaugų vykdymui,
mes turime teisę, jei išauga medžiagų ar darbo kaštai, pridėti proporcingą papildomą
padidėjusių sąnaudų priemoką, atsiradusią pirminio kainos apskaičiavimo pagrindu.
Nuostata šiame 5.5 skyriuje netaikoma kainoms, dėl kurių medžiagų kainos priemokos
buvo susitarta pagal toliau išdėstytą 5.6 skyrių.
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5.6.

Jeigu, ir atsižvelgiant į tai, kad medžiagų kainos antkainis sinchroniniams servo
varikliams suderintas užsakyme, taikoma ši nuostata: sinchroniniams servo varikliams
naudojami magnetai, kurių sudėtyje yra žaliavų neodimio ir disprozio (taip vadinamų
„retųjų žemės elementų“). Šių prekių, kurioms būdingas didelis kainų svyravimas, kaina
apskaičiuojama pagal bazinę vertę nuo 2011 m. kovo mėn. ar žemesnę vertę.
Medžiagų kainos antkainis skaičiuojamas, jeigu kaina padidėja tarp 2011 m. kovo mėn.
bazinės vertės ir dabartinės vertės sąskaitos-faktūros išrašymo metu. Kaina 2011 m.
kovo mėn. abiem žaliavoms (atitinkamam varikliui panaudotos medžiagos kilogramo)
ir kainos sąskaitos-faktūros išrašymo metu, su sąlyga, kad tai yra ne vėliau kaip 5 dienos
po pristatymo, yra palyginamos; priešingu atveju atitinkamo variklio pristatymo diena
yra lemiama apskaičiavimui. Kainos, nustatytos pasaulio metalų informacijos centre
Asian Metal (www.asianmetal.com) yra lemiamos kiekvienu atveju. Kainos
padidėjimai, atsirandantys ryšium su 2011 m. kovo mėn. – pagal dviejų žaliavinių
medžiagų, esančių kiekvieno variklio sudėtyje, svorį – apskaičiuojami papildomai prie
sutartyje nustatytos kainos.
Papildomus duomenis apie medžiagų kainos antkainį galima rasti tinklalapyje, adresu:
https://www.lenze.com/en-de/material-price-surcharge/.

5.7.

Pirkimo kaina turi būti sumokama per 14 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos
ir Prekių pristatymo ar priėmimo. Tačiau mes turime teisę bet kuriuo metu, net ir
vykdant verslo santykius, atlikti dalinį ar pilną pristatymą tik gavus išankstinį
apmokėjimą. Šią sąlygą pareikšime ne vėliau kaip su užsakymo patvirtinimo metu.

5.8.

Pasibaigus pirmiau paminėtam apmokėjimo terminui, Pirkėjas yra laikomas
nevykdančiu įsipareigojimų. Įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiu nuo pirkimo kainos
skaičiuojami delspinigiai, tuo metu galiojančiu teisės aktais nustatytu delspinigių tarifu.
Mes pasiliekame teisę įrodyti kitus nuostolius, sukeltus dėl įsipareigojimų nevykdymo.

5.9.

Pirkėjas turi tik įskaitymo ar išskaitymo teisę tuomet, kai Pirkėjo reikalavimas
pripažįstamas įstatymo nustatyta tvarka teismo galutiniu sprendimu. Jeigu defektai
nustatomi siuntoje, Pirkėjo priešpriešinio reikalavimo teisės lieka nepakeistos, visų
pirma pagal šių BPST 7.6 skyriaus 2 sakinį.

5.10.

Jeigu po sutarties sudarymo tampa akivaizdu, kad mūsų reikalavimui pirkimo kainai
kyla pavojus dėl Pirkėjo negalėjimo sumokėti (pvz. dėl pareiškimo nemokumo proceso
iniciavimui, pasikartojančio apmokėjimo terminų nesilaikymo, kredito draudiko
nustatyto limito viršijimo) mes turime teisę atsisakyti sutarties vykdymo pagal įstatymo
nuostatas ir – esant reikalui, nustačius terminą – atsisakyti sutarties. Jeigu sudarytos
sutartys dėl unikalių produktų gamybos (pagal užsakymą pagaminti produktai), mes
galime atsisakyti sutarties nedelsiant; įstatymo nuostatos dėl būtinybės pateikti
pranešimą lieka nepakeistos. Be to, mes turime teisę atsisakyti visų kitų paslaugų ir
pareikalauti išankstinio apmokėjimo.

6.

Nuosavybės teisė išsaugojimas

6.1.

Mes išsaugome nuosavybės teisę į parduotas Prekes iki pilno visų mūsų esamų ir
būsimų reikalavimų, kylančių iš pirkimo sutarčių ir vykstančių verslo santykių,
apmokėjimo.

6.2.

Prekės, į kurias išsaugota nuosavybės teisė, negali būti nei įkeistos trečiosioms šalims,
nei perduotos kaip užstatas iki pilno užtikrintų reikalavimų apmokėjimo. Pirkėjas
privalo nedelsiant mus raštu informuoti, jeigu pateikiamas pareiškimas inicijuoti
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nemokumo procesą, arba jeigu trečiosios šalys taiko mums priklausančių Prekių
nusavinimą (pvz. areštą).
6.3.

Jeigu Pirkėjas veikia pažeisdamas sutarties sąlygas, ypač jeigu nemoka priklausančios
pirkimo kainos, mes turime teisę atsisakyti sutarties pagal įstatymo nuostatas ir/arba
pareikalauti Prekių grąžinimo nuosavybės teisės išsaugojimo pagrindu. Reikalavimas
grąžinti Prekes kartu nesiejamas su sutarties atsisakymu; tiksliau, mes turime teisę
pareikalauti tik Prekių grąžinimo ir pasilikti teisę atsisakyti sutarties. Jeigu Pirkėjas
nemoka priklausančios pirkimo kainos, mes galime pareikšti šias teises tik tuomet,
jeigu mes anksčiau nustatėme Pirkėjui pagrįstą apmokėjimo terminą, bet nesėkmingai,
arba jeigu gali būti apsieita be tokio termino nustatymo pagal įstatymo nuostatas.

6.4.

Kol bus atsisakyta sutarties pagal 6.4.3 skyrių, Pirkėjas turi teisę perparduoti ir/arba
perdirbti Prekes išaugant nuosavybės teises įprastinėmis verslo sąlygomis. Šiuo atveju
taikomos toliau išdėstytos papildomos sąlygos.

6.4.1.

Jeigu perdirbama, sumaišoma ar suderinama su Pirkėjo ar trečiųjų šalių Prekėmis, mes
įgyjame bendros nuosavybės teises perdirbtų, sumaišytų ar suderintų Prekių
sąskaitoje-faktūroje nurodytos vertės santykiu. Priešingu atveju, tas pats taikoma
galutiniam produktui kaip Prekėms, pristatytoms pagal nuosavybės teisę.

6.4.2.

Pirkėjas perduoda mums nedelsdamas, apsaugodamas visus reikalavimus trečiosioms
šalims, kylančius iš Prekių ar produkto perpardavimo, mūsų bendrosios nuosavybės
dalies suma, jeigu tokia yra, pagal 6.4.1 skyrių. Mes priimame tokį perdavimą. Pirkėjo
pareigos, nurodytos 6.2 skyriuje, taip pat taikomos perduotų reikalavimų atžvilgiu.

6.4.3.

Pirkėjas, taip pat kaip mes, išlaiko teisę vykdyti reikalavimus. Mes įsipareigojame
nevykdyti reikalavimų, jeigu Pirkėjas laikosi mums prisiimtų apmokėjimo
įsipareigojimų, nepaveiktos jo mokumo galimybės ir mes nepareiškiame nuosavybės
teisės išlaikymo pasinaudojant teise pagal 6.3 skyrių. Tačiau, tokiu atveju, mes galime
pareikalauti, kad Pirkėjas mus informuotų apie perleistus reikalavimus ir jų skolininkus,
suteiktų visą informaciją, reikalingą uždelstų įsiskolinimų išieškojimui, perduotų
atitinkamus dokumentus ir informuotų skolininkus (trečiąsias šalis) apie perleidimą. Be
to, mes turime teisę tokiu atveju atšaukti Pirkėjo teisę perparduoti ir perdirbti Prekes
išsaugant nuosavybės teises.

6.4.4.

Jeigu vertybinių popierių realizavimo vertė viršija mūsų reikalavimus daugiau nei 10%,
mes anuliuojame vertybinių popierių suvaržymą savo nuožiūra Pirkėjo reikalavimu.

7.

Pirkėjo garantiniai reikalavimai dėl defektų

7.1.

Jeigu kitaip nenurodyta žemiau, įstatymo nuostatos taikomos Pirkėjo teisei esminių
defektų ir nuosavybės teisės trūkumų atveju (įskaitant netinkamą pristatymą ir
trūkstamą pristatymą, taip pat netinkamą surinkimą ar surinkimo instrukcijas su
trūkumais).

7.2.

Mūsų atsakomybės už defektus pagrindas visų pirma yra pasiektas susitarimas dėl
Prekių kokybės. Visi produktų aprašymai ir gamintojo specifikacijos, įtrauktos į atskirą
susitarimą, yra laikomos susitarimu dėl Prekių kokybės.

7.3.

Jeigu buvo nesusitarta dėl kokybės, dėl defektų buvimo ar nebuvimo turi būti
sprendžiama pagal teisės normas. Tačiau mes neprisiimame jokio atsakomybės už
gamintojo ar kitų trečiųjų šalių viešus pareiškimus (pvz. reklaminius tekstus) į kuriuos
Pirkėjas neatkreipė mūsų dėmesio kaip į lemiamus jo pirkiniui.
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7.4.

Paprastai mes neatsakome už defektus, kuriuos Pirkėjas žino sutarties sudarymo metu,
ar kurių nežino dėl didelio aplaidumo. Be to, Pirkėjo garantiniai reikalavimai dėl
defektų paremti prielaida, kad Pirkėjas įvykdė savo įstatyme numatytą pareigą
patikrinti ir pranešti apie defektus. Jeigu Prekės skirtos montavimui ar kitam tolesniam
perdirbimui, nedelsiant prieš perdirbimą turi būti atliktas patikrinimas. Jeigu defektas
išaiškėja pristatymo, patikrinimo ar bet kuriuo vėlesniu metu, mes turime būti
nedelsiant apie tai informuoti raštu. Bet kuriuo atveju, apie akivaizdžius defektus turi
būti pranešta raštu per 5 darbo dienas nuo pristatymo, o apie defektus, kurių negalima
nustatyti patikrinimo metu, turi būti pranešta per tą patį laikotarpį nuo jų nustatymo.
Jeigu Pirkėjas neatlieka tinkamo patikrinimo ir/arba nepateikia pranešimo apie
defektus, mūsų atsakomybė už defektą, apie kurį nebuvo pranešta, ar buvo pranešta
ne laiku ir netinkamai, yra netaikoma pagal įstatymo nuostatas.

7.5.

Jeigu pristatyta prekė yra su defektais, mes pirmiausia renkamės, ar imtis papildomų
veiksmų ir pašalinti defektą (trūkumų ištaisymas) ar pristatyti prekę be defektų
(pakeitimas). Mūsų teisė atsisakyti tolesnių veiksmų pagal teisės aktus lieka
nepaveikta.

7.6.

Mes turime teisę atlikti tolesnius privalomus veiksmus priklausomai nuo to, ar Pirkėjas
sumokėjo mokėtiną kainą. Tačiau Pirkėjas turi teisę užlaikyti pagrįstą pirkimo kainos
dalį, susijusią su defektu.

7.7.

Pirkėjas skiria mums reikiamo laiko ir suteikia galimybę atlikti tolesnius privalomus
veiksmus, visų pirma perduoti atmestas Prekes patikrinimui. Jeigu pristatoma pakeista
prekė, Pirkėjas turi grąžinti mums prekę su defektais pagal įstatymo nuostatas.
Tolesniems veiksmams nepriskiriamas nei prekės su defektais pašalinimas, nei jos
pakartotinis montavimas, jeigu mes visų pirma nesame įpareigoti ją sumontuoti.

7.8.

Mes prisiimame ar atlyginame išlaidas, reikalingas patikrinimo ir tolesniems
veiksmams, ypač transporto, kelionių, darbo ir medžiagų sąnaudas, remiantis įstatymo
nuostatomis, jeigu defektas iš tikrųjų yra. Priešingu atveju, mes galime pareikalauti,
kad Pirkėjas atlygintų išlaidas, patirtas dėl nepagrįsto reikalavimo pataisyti defektą
(ypač patikrinimo ir transporto išlaidas).

7.9.

Neatidėliotinais atvejais, pvz. jeigu kyla pavojus eksploatacinei saugai, ar siekiant
išvengti neproporcingos žalos, Pirkėjas turi teisę pataisyti defektą pats ir pareikalauti,
kad mes atlygintume objektyviai šiam tikslui reikalingas išlaidas. Apie bet kokias
minėtas savo pačių priemones, kurių buvo imtasi, mes turime būti informuoti
nedelsiant, jeigu galima iš anksto. Teisė imtis savo priemonių netaikoma, jeigu mes
turėtumėm teisę atsisakyti atitinkamų papildomų veiksmų pagal taikomas įstatymo
nuostatas.

7.10.

Jeigu papildomi veiksmai neįvykdomi, arba jeigu pagrįstas terminas, kurį turėjo
nustatyti Pirkėjas papildomiems veiksmams, pasibaigė nesėkmingai ar yra nebūtinas
pagal įstatymo nuostatas, Pirkėjas gali atsisakyti pirkimo sutarties ar sumažinti pirkimo
kainą. Tačiau teisė atsisakyti sutarties netaikoma nereikšmingo defekto atveju.

7.11.

Pirkėjo reikalavimai atlyginti nuostolius ar beprasmiškas išlaidas taip pat gali būti
keliami nustačius defektus, bet tik remiantis 8 skyriumi ir kitais atvejais netaikomi.

7.12.

Pirkėjo nevaržoma teisė nutraukti sutartį netaikoma. Priešingu atveju, taikomi
norminiai reikalavimai ir teisinės pasekmės.

6

8.

Kita atsakomybė

8.1.

Jeigu kitaip nenurodyta šiose BPST, mes esame atsakingi šiais atvejais:

8.1.1.

tyčinio nusižengimo atveju,

8.1.2.

mūsų teisinių atstovų ir darbuotojų didelio aplaidumo atveju,

8.1.3.

piktos valios atveju,

8.1.4.

už žalą, sukeltą gyvybei, kūnui ir sveikatai,

8.1.5.

už žalą, sukeltą nesilaikant esminių sutartinių įsipareigojimų (t.y. įsipareigojimo, kurio
vykdymas yra svarbiausia sąlygą tinkamam sutarties vykdymui ir kurio laikymusi
sutarties partneris nuolat pasikliauja ir gali pasikliauti),

8.1.6.

už prisiimtas garantijas,

8.1.7.

už reikalavimus, kylančius iš atsakomybės už gaminius įstatymo, ir

8.1.8.

jeigu teisinė atsakomybė taikoma dėl kitų priežasčių.

8.2.

Išskyrus 8.1.1 ir 8.1.3 skyriuose nurodytus atvejus, mes neatsakome už prarastą pelną.

8.3.

Išskyrus 8.1.1 ir 8.1.3 skyriuose nurodytus atvejus, mes neatsakome už gamybos
prastovas.

8.4.

Jeigu atsakomybė taikoma pažeidus esminį sutartinį įsipareigojimą dėl nežymaus
aplaidumo (8.1.5 skyrius), mūsų atsakomybė kiekvienu pažeidimo atveju yra
apribojama atitinkamo atskiro užsakymo atitinkama užsakymo apimtimi, tačiau
apribojama iki maksimalios 1 milijono eurų sumos.

8.5.

Šio 8 skyriaus nuostatos taikomos ir reikalavimui atlyginti išlaidas.

8.6.

Visais kitais atvejais, mūsų atsakomybė – nepriklausomai nuo teisinių pagrindų – yra
netaikoma.

9.

Galutinis terminas

9.1.

Galutinis terminas pretenzijoms dėl esminių defektų ir nuosavybės teisės trūkumų yra
24 mėnesiai nuo pristatymo datos. Jeigu susitarta priimti prekes, galutinis terminas
prasideda nuo priėmimo datos.

9.2.

Pirkėjo pretenzijos dėl nuostolių pagal 8.1.1 ir 8.1.3 skyrius, taip pat pagal atsakomybės
už gaminius įstatymą, sueina senaties terminas išimtinai pagal įstatyminius galutinius
terminus.

10.

Intelektinės nuosavybės teisės

10.1.

Pirkėjas privalo užtikrinti, kad trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės, liečiančios
visus dokumentus, objektus ir t.t., kurie buvo mums pateikti pristatymo ar veiklos
vykdymo tikslais, nebūtų pažeistos proceso metu. Pirkėjas apsaugo mus nuo trečiųjų
šalių pretenzijų ir kompensuoja mums bet kokią padarytą žalą. Jeigu trečioji šalis,
remiantis jai priklausančiomis intelektinės nuosavybės teisėmis, uždraudžia mums
vykdyti veiklą, gamybą ar tiekimą, mes turime teisę – neperžiūrėjus teisinės padėties –
nutraukti darbą ir pareikalauti patirtų išlaidų kompensavimo. Bet kokie mums pateikti
dokumentai, objektai ir t.t., pagal kuriuos nebuvo priimtas užsakymas, paprašius yra
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grąžinami kompensuojant su tuo susijusias išlaidas. Priešingu atveju, mes turime teisę
juos sunaikinti po trijų mėnesių nuo pasiūlymo pateikimo.
10.2.

Mes pasiliekame nuosavybės ir autorių teises į visus pavyzdžius, modelius, brėžinius,
sąmatas, apskaičiavimus ir panašią informaciją, materialiojo ir nematerialiojo pobūdžio
– taip pat ir skaitmenine forma. Tokia informacija negali būti suteikiama trečiosioms
šalims. Jeigu Pirkėjas gauna minėtą informaciją inicijuojant sutartį, jis privalo grąžinti
ją mums nemokamai, jeigu sutartis yra nesudaroma.

10.3.

Jeigu programinė įranga yra integruojama į Prekes, Pirkėjas turi neišimtinę teisę ją
naudoti nepakeistą pristatytose Prekėse. Bet kokie atskiri sutartiniai susitarimai turi
viršenybę.

11.

Konfidencialumas

11.1.

Pirkėjas įsipareigoja laikyti griežtai konfidencialia visą mus liečiančią informaciją (visų
pirma duomenis ir dokumentus) (toliau kartu vadinamą „Informacija“), kurią sužinojo
žodžiu, raštu ar bet kuria kita forma – net ir prieš šios sutarties sudarymą – (taip pat iš
mūsų paslaugų teikėjų) šios sutarties galiojimo laikotarpiui ir jam pasibaigus, ir – jeigu
tai nėra absoliučiai būtina šios sutarties vykdymui – neįrašyti jos, neatskleisti
trečiosioms šalims ir nenaudoti patiems. Tai taikoma ir kitų Lenze grupės bendrovių
informacijai.

11.2.

Pirmiau paminėtas konfidencialumo įsipareigojimas netaikomas informacijai, kuri
•

jau buvo žinoma Pirkėjui prieš pradedant bendradarbiauti su mumis be
įsipareigojimo išlaikyti konfidencialumą ir tai galima įrodyti, ar

•

yra ar tapo viešai žinoma ir Pirkėjas už tai neatsako, ar

•

yra atskleista Pirkėjui trečiosios šalies nepažeidžiant konfidencialumo
įsipareigojimo, ar

•

turi būti atskleista vykdytino oficialaus ar teismo sprendimo, ar teisinių normų
pagrindu. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo mus raštu informuoti prieš atskleidimą,
kad galėtumėm gauti apsauginį teismo sprendimą.

Įrodinėjimo našta, susijusi su teisėtų išimčių buvimu, tenka Pirkėjui.
11.3.

Pirkėjas turi teisę trečiosioms šalims atskleisti tik šalių bendradarbiavimo faktą, ypač
paminėti mus kaip nuorodą, gavęs mūsų išankstinį raštišką sutikimą. Pranešimai
spaudai ir kiti vieši pranešimai turi būti suderinti su mumis iš anksto. Pirmiau
paminėtos sąlygos netaikomos, jeigu jos prieštarauja privalomoms nuostatoms, visų
pirma įstatyminiams reikalavimams dėl informacijos atskleidimo.

12.

Eksportas
Pirkėjas privalo laikytis visų taikomų nacionalinių bei tarptautinių eksporto kontrolės ir
sankcijų teisės aktų, visų pirma Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Vokietijos ir
Jungtinių Valstijų teisės aktų. Išvardintas dvejopo naudojimo prekes taip pat
draudžiama importuoti į laisvosios prekybos zonas ar muitinės sandėlius. Šis
įsipareigojimas taikomas tik tuo atveju, jeigu juo nepažeidžiami ES ar Vokietijos
įstatymuose numatyti nedalyvavimo boikote reikalavimai.
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13.

Teisės pasirinkimas ir jurisdikcijos vieta

13.1.

Šioms BPST ir sutartiniams santykiams tarp mūsų ir Pirkėjo taikomi Lietuvos
Respublikos įstatymai, išskyrus bendrąjį įstatymą dėl tarptautinio prekių pirkimopardavimo, visų pirma JT Konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo
sutarčių.

13.2.

Bet kokius ginčus, kylančius iš sutarčių, sudarytų remiantis šiomis BPST arba dėl jų, spręs
teismas pagal uždarosios akcinės bendrovės LENZE registracijos vietą. Pagrindinės
įstatymo nuostatos, ypač dėl išimtinės jurisdikcijos, lieka nepakeistos.
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