Lenze UAB
Bendrosios
pirkimo - pardavimo sąlygos
Sąvokos ir sutrumpinimai
BPS - Šios Bendros pirkimo - pardavimo sąlygos;
LR CK - Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas;
Pardavėjas yra UAB “Lenze”, įmonės kodas 110863892, adresas Chemijos g. 19A,
LT-51332 Kaunas.
Pirkėjas yra bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka arba pareiškia norą pirkti
Pardavėjo siūlomas prekes ir / ar paslaugas. Jeigu Pirkėjas yra fizinis asmuo,
perkantis prekes ir / ar paslaugas savo šeimos, namų ūkio reikmėms tenkinti, jam
papildomai taikomos imperatyvios LR CK nuostatos, reglamentuojančios vartojimo
santykius.
Prekės reiškia prekes, įskaitant bet kokį Pardavėjo pateikiamų prekių ar jų dalių,
tiekiamų paslaugų pobūdį. Prekių specifikacijos ir kita informacija apie Prekę
nurodoma Pardavėjo elektroninėje svetainėje www.lenze.com/en-lt/ arba atskirai
pateikus klausimus raštu info.lt@lenze.com
Sutikimas su BPS - Pirkėjo kreipimasis į Pardavėją dėl Sutarties sudarymo ir / ar
užsakymo reiškia (preziumuojama), kad jis susipažino ir sutinka su BPS, kurios yra
skelbiamos viešai Pardavėjo internetinėje svetainėje. Pardavėjas papildomai
informuoja apie BPS pateikdamas Pirkėjui nuorodą užsakyme ar kitame dokumente ar
žodžiu, o Pirkėjas turi teisę per 1 d. d. (iki prekių užsakymo / sandorio sudarymo
momento, žr. II dalis, 1 p.) pateikti Pardavėjui raštišką nesutikimą su bet kuria BPS
nuostata arba raštu pasiūlyti savo nuostatos variantą.
Pirkėjas, nesutikdamas su bet kuria BPS nuostata ar norėdamas ją pakeisti - gali iš
anksto raštu kreiptis dėl to į Pardavėją su konkrečiu pasiūlymu, tačiau bet kokiu atveju
tai turi būti padaryta iki prekių užsakymo momento.
Jeigu Pirkėjas išreiškia nesutikimą su bet kuria BPS nuostata, o Pardavėjas nesutinka
jos pakeisti ir nepaisant to Pirkėjas vis tiek sutinka ir / ar prašo vykdyti užsakymą
laikoma, kad jis sutiko su atitinkama nuostata.
I.

BPS galiojimas ir taikymas

1. Visiems prekių ir / ar paslaugų pirkimo - pardavimo santykiams, atsirandantiems
Pirkėjui perkant prekes ir / ar paslaugas iš Pardavėjo, taikomos šios BPS. Jeigu
sudaroma atskira pirkimo - pardavimo sutartis ir / ar užsakymas, ir / ar kitas
dokumentas, šios BPS galioja šalims ir taikomos tiek, kiek neprieštarauja atskirai
raštu sudarytos sutarties ir / ar užsakymo sąlygoms.
2. Pirkėjui, pateikusiam pirmą užsakymą ir taip patvirtinusiam sutikimą su BPS, vėliau
kas kartą atskirai jo supažindinti su BPS nereikalaujama ir laikoma, kad visiems jo
užsakymams ateityje neterminuotai taikomos BPS.
3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti užsakymo ir / ar sutarties vykdymo su Pirkėju be
jokių neigiamų jam pasekmių, jeigu Pirkėjas nesutinka su bet kuria BPS nuostata.
Pirkėjo reiškiamas nesutikimas jau sudarius konkretų užsakymą neturi jokios
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teisinės reikšmės. Visas pretenzijas ar pasiūlymus Pirkėjas privalo pateikti prieš
BPS patvirtinimą (užsakymo sudarymą).
II.

Sutarties sudarymas
1. Prekių užsakymu / sandorio sudarymu laikomas momentas, kai Pirkėjas
išreiškia norą įsigyti konkrečių prekių ir / ar paslaugų pateikiant jų sąrašą raštu
(įskaitant, bet neapsiribojant elektroniniu paštu) ar žodžiu ir Pardavėjas tokį
kreipimąsi patvirtina raštu, kaip galutinį, papildomai nurodant prekių galutinį
sąrašą, kiekį, preliminarų pristatymo terminą (žr. IV dalis). bei preliminarią kainą
(žr. III d.). Pirkėjas, nesutikdamas su Pardavėjo galutiniame patvirtinime
nurodyta/omis sąlygomis, turi informuoti Pardavėją apie tai raštu per 1 d. d. nuo
tokio patvirtinimo gavimo dienos. Jeigu negaunamas Pirkėjo prieštaravimas,
užsakymas ir / ar sandoris laikomas sudarytu nurodytomis sąlygomis.
2. Pirkėjas privalo nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą ir užtikrinti, kad
nurodytu adresu Prekes priims tam įgaliotas asmuo. Jeigu pristatymo adresas
atskirai nenurodomas, pristatymo adresu laikomas Pirkėjo kreipimosi metu
nurodytas Pirkėjo adresas.
3. Visi Pardavėjo siunčiami variantai ir / ar pasiūlymai po galutinio užsakymo
patvirtinimo yra laikomi nebegaliojančiais ir neįpareigojančiais Pardavėjo.
Pardavėjas privalo įvykdyti jo patvirtintą galutinį užsakymo variantą.

III.

Kainos
1. Pardavėjo nurodyta kaina yra tik Prekės kaina (PVM, pristatymo ir kiti kaštai)
nėra įskaičiuoti į Prekės kainą, nebent atskirai raštu nurodyta ir Pardavėjo
patvirtinta kitaip.
2. PVM mokestis priskaičiuojamas papildomai pagal sąskaitos išrašymo dieną
galiojančių LR teisės aktų reikalavimus ir tą dieną numatytą dydį.
3. Pakavimo, pakrovimo, pervežimo ir draudimo, taip pat montavimo ir paleidimo
(jeigu reikalinga) išlaidos priskaičiuojamos papildomai. Tas pats galioja ir
taikomosioms programoms.
4. Rinkliavos ir išlaidos kilmės pažymėjimams, konsulinėms sąskaitomsfaktūroms, licencijoms ir pan. gauti ir patvirtinti Pirkėjui priskaičiuojamos
atskirai. Pakavimo ir pervežimo išlaidos įskaitomos į savikainą.
5. Krovinių padėklai yra Pardavėjo nuosavybė ir turi būti grąžinami Pirkėjo
sąskaita nepriekaištingos būklės su kitu pristatymu, tačiau bet kokiu atveju ne
vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prekių su konkrečiais padėklais gavimo
dienos. Galima grąžinti lygiaverčius arba tos pačios rūšies padėklus. Jeigu
padėklai per nurodytą laikotarpį nėra grąžinami Pardavėjui arba grąžinamas
mažesnis jų kiekis, Pardavėjas turi teisę pateikti Pirkėjui sąskaitą, kurios suma
ne didesnė kaip laiku negrąžintų padėklų rinkos kaina. Tokią sąskaitą Pirkėjas
turi apmokėti per 3 d. d. nuo jos gavimo arba per nurodytą laikotarpį pateikti
prieštaravimus raštu. Jeigu prieštaravimai per nurodytą terminą nepateikiami
laikoma, kad su sąskaitos suma Pirkėjas sutiko ir jos neapmokėjus laiku
pradedami skaičiuoti delspinigiai - 0,02 % už kiekvieną vėluojamą atsiskaityti
dieną.
6. Pirkėjas gali / turi teisę grąžinti Pardavėjui Prekių Pakuotes, tačiau Pakuotės
turi būti švarios, nesuterštos pašalinėmis medžiagomis ir išrūšiuotos pagal
medžiagą. Priešingu atveju Pardavėjas turi teisę Pirkėjui papildomai
priskaičiuoti padidėjusias atliekų tvarkymo išlaidas.
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7. Parduodant standartinę įrangą planiniai, papildomi ir kiti inžineriniai darbai
nepriskiriami standartiniams darbams ir neįskaitomi į Prekės kainą. Pridedamos
standartinės eksploatacijos instrukcijos ir standartinės principinės elektrinės
schemos. Konkrečios montavimo schemos ir projektai, taip pat elektros
maitinimas, įjungimo ir išorinis valdymas bei sujungimai nėra Pardavėjo
atsakomybė ar atliekami darbai. Pardavėjas rekomenduoja gerai išsianalizuoti
pateiktas instrukcijas prieš atliekant bet kokius darbus arba pasitelkti
profesionalus. Pardavėjas nėra atsakingas už netinkamą ir / ar neteisingą
Prekių naudojimą ir / ar pajungimą.
8. Pardavėjo konkrečiam užsakymui patvirtintos užsakytų Prekių kainos galioja
keturis mėnesius nuo jų patvirtinimo momento. Jeigu yra reikalingas ilgesnis
negu keturi mėnesiai pristatymo ir / ar darbų atlikimo terminas, tai Pardavėjas
be Pirkėjo išankstinio sutikimo turi teisę, padidėjus medžiagų kainai ar darbo
užmokesčiui, kaip numatyta šiose BPS, atitinkamai padidinti sutartą kainą. Šis
punktas netaikomas kainoms, kurioms sutariamas priedas padidėjus medžiagų
kainai, kaip numatyta 10 p.
9. Sinchroninių servo variklių užsakymui sutariamas priedas padidėjus medžiagų
kainai, kai sinchroniniams servo varikliams naudojami magnetai, turintys
neodimio ir disprozio (vadinamųjų retųjų metalų). Apskaičiuojant kainas, šias
žaliavas, kurių kainos labai svyruoja, Pardavėjas vertina bazinėmis 2011 m.
kovo arba žemesnėmis kainomis.
10. Priedas padidėjus žaliavų kainai skaičiuojamas, kai jų faktinė kaina sąskaitos
išrašymo metu būna didesnė už bazinę 2011 m. kovo mėnesio kainą.
Pardavėjas lygina abiejų žaliavų kainą (pagal varikliui suvartotą jų kiekį) 2011
m. kovą su kaina sąskaitos išrašymo metu, jeigu tai įvyksta ne vėliau kaip per 5
dienas po pristatymo, o jei ne, tai variklio pristatymo dieną, Asian Metal
(http://www.asianmetal.com) kursu. Kainos padidėjimas lyginant su 2011 m.
kovo mėnesiu – pagal varikliui suvartotų abiejų žaliavų masę – atitinkamai
pridedamas prie nurodytos kainos. Daugiau informacijos apie tai galima rasti
paspaudus nuorodą
https://www.lenze.com/en-us/products/motors/servo-motors/material-pricesurcharge/

IV. Pristatymas ir darbų atlikimas
1. Prekės pateikiamos ar / ir darbai atliekami galutiniame Pardavėjo patvirtinime
užsakyme nurodytais terminais. Pardavėjas turi teisę pratęsti Prekių pateikimo
ir / ar darbų atlikimo terminą, prieš tai raštu informuodamas Pirkėją, tačiau ne
daugiau kaip vieną kartą vienam užsakymui, ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimt)
dienų laikotarpiui.
2. Prekių pateikimo ir / ar darbų atlikimo terminas taip pat automatiškai
pratęsiamas tiek laiko, kiek truko nenugalimos jėgos aplinkybės. Nenugalimos
jėgos aplinkybės yra suprantamos taip, kaip nurodyta LR CK 6.212 str. ir
papildomai įskaitant atvejus, tokius kaip (pvz., gamybos sutrikimai, valstybės
institucijų įsikišimas, teisės aktų pasikeitimas, žaliavos trūkumas, energijos
tiekimo sutrikimai, darbo ginčai ir pan.). Tokiais atvejais Prekių pateikimo ir / ar
darbų atlikimo terminai atitinkamai pratęsiami, bet ne ilgiau kaip dviem
mėnesiams. Jeigu dėl nurodytų priežasčių pristatymas ar darbų atlikimas tampa
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negalimas, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo prisiimtų įsipareigojimų pilno
įvykdymo, tačiau privalo grąžinti Pirkėjui visas įmokas, kokias yra gavęs už
konkretų neįvykdytą užsakymą.
3. Prekių pateikimo ir / ar darbų atlikimo terminai atitinkamai automatiškai pratęsiami
tiek laiko, kiek Pirkėjas nevykdo sutartų apmokėjimo sąlygų ar kitų sutartinių
įsipareigojimų.
4. Pardavėjas laikomas pažeidusiu Prekių pateikimo ir / ar darbų atlikimo terminus,
kai jie galutinai ir konkrečiai buvo Pardavėjo patvirtinti sudarant konkretų
užsakymą ir pradelsti be Pirkėjo kaltės ir tokie atvejai ar priežastys nėra numatyti
šiose BPS, kuomet terminas yra pratęsiamas.
5. Jeigu Pirkėjas patiria nuostolius dėl Prekių pateikimo ir / ar darbų atlikimo terminų
pradelsimo, už kurį yra atsakingas Pardavėjas, tai Pirkėjas turi teisę reikalauti
mokėti delspinigius - 0,5 % nuo konkretaus vėluojamo įvykdyti užsakymo sumos
per savaitę.
6. Delspinigių suma, reikalaujama iš Pardavėjo, bet kokiu atveju negali būti didesnė
negu konkretaus vėluojamo įvykdyti užsakymo suma.
7. Jeigu Pirkėjas vėluoja atsiskaityti ilgiau kaip 3 d. d. arba pablogėja jo turtinė
padėtis, (įskaitant, tačiau neapsiribojant atvejais, kai atsiranda naujas turto
areštas ir / ar skolos faktas, ir / ar ženkliai sumažėja darbuotojų , ir / ar kiti
kreditoriai pateikia ieškinį teismui, ir / ar laiku neapmokamos anksčiau išrašytos
sąskaitos ir pan.), tai Pardavėjas turi teisę stabdyti savo įsipareigojimų vykdymą
be atskiro įspėjimo raštu ir reikalauti pilno išankstinio apmokėjimo. Tokiu atveju
Pardavėjui stabdomi prievolės vykdymo terminai iki momento, kada Pirkėjas
apmokės iš anksto už konkretų Pardavėjo nurodytą užsakymą.
8. Prekių pristatymas ir transportavimas vyksta pagal Incoterms 2010 EXW sąlygas
išskyrus atvejus, kai raštu užsakyme nurodyta kitaip ir Pardavėjas tai patvirtino.
9. Visas pretenzijas dėl akivaizdžių Prekių ar jų pakuočių kokybės, kiekio ar kitų
trūkumų Pirkėjas privalo nurodyti Pardavėjui raštu, Prekių atsiėmimo dieną.
10. Atsisakius užsakymo ne dėl Pardavėjo kaltės po jo sudarymo Pardavėjas turi
teisę reikalauti pusės užsakymo sumos netesybų iš Pirkėjo dėl tokio atšaukimo ir /
ar atsisakymo.
11. Užsakymo atsisakymu ar atšaukimu yra laikomi atvejai, kai Prekės nėra
atsiimamos ilgiau kaip 14 dienų nuo pranešimo Pirkėjui apie jų pateikimą dienos,
taip pat tokie atvejai, kai Prekės nėra atsiimamos jų pristatymo metu ir 14 dienų
po to dėl bet kokių priežasčių (Pirkėjas jų neatsiima Pardavėjo veiklos adresu
Lietuvoje ilgiau kaip 14 dienų nuo jų pristatymo arba informavimo apie Prekių
atvykimą, dienos). Prekės bet kokiu atveju gali būti saugomos 12 mėnesių
laikotarpį Pardavėjo veiklos vietoje, tačiau Pirkėjas, norėdamas atsiimti užsakytas
Prekes vėliau negu po 14 dienų, papildomai susimoka jų saugojimo išlaidas, kurių
minimali suma sudaro 0,5 % užsakymo sumos per mėnesį.
12. Jei Pirkėjo pageidavimu Prekės pristatomos vėliau, nei nurodyta užsakyme, tai už
kiekvieną pilną ar nepilną mėnesį mes Prekių saugojimo išlaidos sudaro po 0,5 %
viso vėliau pristatomo užsakymo sumos, bet iš viso saugojimo išlaidos šiuo atveju
negali viršyti daugiau kaip 5 % viso vėliau pristatymo užsakymo sumos.
V.

Atsiskaitymai

1.

Jeigu atskirai raštu konkrečiame užsakyme nesutarta kitaip, tai visos Pardavėjo
sąskaitos turi būti apmokamos per 7 (septynias) dienas po sąskaitos išrašymo ir
pateikimo Pirkėjui, dienos.
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2.

Sąskaita Pirkėjui pateikiama kartu su Prekėmis arba atsiunčiama iš karto po
Prekių pristatymo dienos.
3. Pradelsęs apmokėjimo terminą, Pirkėjas moka 0,02 % dydžio delspinigius per
dieną nuo visos pradelstos atsiskaityti sumos. Delspinigiai skaičiuojami be atskiro
pareikalavimo.
4. Pardavėjas turi teisę užsakyme nurodyti iš anksto sumokėti avansą. Avanso dydis
nustatomas šalių susitarimu ir nurodomas konkrečiame užsakyme, atskirai. Jeigu
užsakyme yra nurodytas avansas, Pirkėjas jį sumoka per 3 d. d. nuo užsakymo
sudarymo momento (jeigu kitaip raštu nenumatyta pačiame užsakyme).
5. Avansas, jeigu jis yra mokamas pagal konkretų užsakymą, atlieka ir Pirkėjo
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo funkciją (Pirkėjui atšaukus užsakymą ar
nutraukus jį ar sutartį be Pardavėjo kaltės, avansas lieka Pardavėjui ir yra
įskaitomas į netesybas arba jų dalį).
6. Visi Pirkėjo atliekami mokėjimai yra užskaitomi LR CK 6.54 str. numatyta tvarka
nepaisant to, kokia mokėjimo paskirtis nurodoma mokėjimo pavedime.
7. Nuosavybės teisės į Prekes/ę pereina Pirkėjui tik nuo pilno atsiskaitymo už jas
momento, tačiau atsitiktinė Prekių žuvimo ir / ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui
pagal šias BPS.
8. Pirkėjas turi apdrausti Prekes Pardavėjo naudai ir Pardavėjui raštu paprašius per
3 d. d. pateikti draudimo poliso kopiją Pardavėjui. Pardavėjo nereiškiamas
prašymas nereiškia šios teisės atsisakymo. Jeigu Pirkėjas nepateikia prašomo
dokumento per nurodytą terminą, Pardavėjas turi teisę apdrausti perduotas
Pirkėjui Prekes ir draudimo išlaidų pareikalauti iš Pirkėjo.
9. Prekės privalo būti grąžintos Pardavėjui laiku už jas neatsiskaičius tik tokiu atveju,
kai to raštu pareikalauja Pardavėjas per jo reikalavime nurodytą terminą, Pirkėjo
lėšomis. Grąžinamos Prekės turi būti tokios būklės, kokios jos buvo perduotos
Pirkėjui.
10. Pirkėjui laiku neatsiskaičius už Prekę/es Pardavėjas turi teisę ją atsiimti
nenutraukdamas užsakymo ir / ar sutarties. Grąžintos/ų Prekė/ės kaina, nurodyta
užsakyme ar kitame dokumente įskaitoma į kreditą, atskaičius jos nusidėvėjimą
(jeigu pakuotė apgadinta ar yra kitų trūkumų, tačiau pardavėjas sutinka ją
grąžintis) ir atsiėmimo išlaidas (jeigu jų nepristatė Pirkėjas savo lėšomis nurodytu
terminu).
11. Pirkėjas privalo nedelsiant raštu informuoti Pardavėją apie bet kokius esamus ar
galimus suvaržymus Prekei/ėms, kurios yra laikomos Pardavėjo nuosavybė.
12. Pirkėjas neturi teisės realizuoti Prekės/ių, už kurias nėra atsiskaityta su
Pardavėju. Jeigu Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę
Prekę/es atsiimti ir iš trečiųjų asmenų, o jeigu to padaryti neįmanoma, Pirkėjas
moka netesybas, lygias dvigubai tokių Prekių kainai. Jeigu Prekės/ė yra perdirbta
ir ar sumontuota, Pardavėjas turi teisę atsiimti visą daiktą, kuriame ji sumontuota
ar perdirbta, jeigu Prekės neįmanoma atskirti nepadarant jai žalos.
VI. Prekių kokybė ir Garantinis aptarnavimas
1.

Pardavėjas garantuoja, kad Prekės jų pateikimo Pirkėjui metu neturi trūkumų ar
teisinių suvaržymų. Pirkėjui teikiamos Prekės atitinka standartinę kokybę, išskyrus
atvejus, kai kitaip raštu nurodyta konkrečiame užsakyme (pvz. Ypatingos
kokybės, naudota ar kt). Pardavėjas garantuoja, kad Prekę/es jų pateikimo
Pirkėjui metu galima naudoti pagal tikslinę jos/ų paskirtį. Pirkėjas yra informuotas
ir sutinka, kad Prekė/ės gali turėti neesminius skirtumus nuo pavaizduotų
internetinėje svetainėje, ar brošiūroje, ar komerciniame pasiūlyme ar kitur ir tokie

Psl. 5 iš 9

Lenze UAB
skirtumai negali būti laikomi Prekės defektai ir / ar trūkumai, išskyrus atvejus, kai
tokie skirtumai nulemia esminius Prekės funkcinius rodiklius ar naudojimo paskirtį.
Leistini neesminiai Prekės skirtumai gali būti konstrukcijos, formos ir išvaizdos
arba apraše nurodytos vertės, arba atliktų darbų pakeitimais, arba su
standartinėmis kiekio, kokybės ar atlikimo nuokrypomis.
2. Duomenys, kurie nurodyti tekste arba brėžiniuose, pvz., kataloguose, aprašuose,
piešiniuose ir brėžiniuose, įskaitant matmenis, masę ir našumą, apibūdina tik
Prekių savybes. Pardavėjas pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir
konstrukciją, jeigu tai tarnauja techninei pažangai.
3. Pirkėjas privalo priimti Prekę/es ir / ar atliktus darbus, jeigu jų trūkumai nėra
esminiai ir apie visus tokius neesminius trūkumus nurodyti Pardavėjui priėmimo
metu, raštu.
4. Pretenzijos dėl akivaizdžių trūkumų turi būti raštu pareikštos ne vėliau kaip per 1
d. d. nuo Prekės/ių pristatymo ar atsiėmimo dienos.
5. Prekių garantinis aptarnavimas teikiamas tik pilnai už jas atsiskaičius. Pardavėjas
turi teisę stabdyti savo garantinių įsipareigojimų vykdymą, jeigu Pirkėjas yra
pradelsęs mokėjimus už kitas jam pateiktas Prekes Pardavėjui.
6. Naudotoms Prekėms garantija netaikoma, nebent atskirai sutariama kitaip raštu
arba tai įsakmiai nurodyta LR teisės aktuose.
7. Pretenzijas dėl paaiškėjusių Prėkes/ių trūkumų garantiniu laikotarpiu Pirkėjas
privalo raštu pareikšti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po jų paaiškėjimo
dienos. Savo pretenzijoje Pirkėjas privalo pateikti išsamų trūkumų aprašymą,
pateikti konkrečias fotonuotraukas. Žodinės arba pavėluotos pretenzijos dėl
Prekės/ių trūkumų negalioja. Tai, kad Pardavėjas apžiūri grąžintą Prekę/es, jokiu
būdu neatleidžia Pirkėjo nuo prievolės raštu pareikšti pretenziją nurodytais
terminais ir tvarka.
8. Pirkėjas turi sudaryti sąlygas Pardavėjui apžiūrėti prekę/es ir nustatyti galimą jų
trūkumų kilimo priežastį/is. Nustačius, kad Prekei teikiamas garantinis
aptarnavimas (gamykliniai defektai ir už jas atsiskaityta bei kitais nurodytais
atvejais), Pardavėjas turi teisę savo pasirinkimu pašalinti nustatytą trūkumą arba
pristatyti kitą analogišką Prekę be trūkumų. Šios sąlygos skiriasi vartotojams,
kuriems garantiniai įsipareigojimai vykdomi tik atsiskaičius už Prekes, LR CK
numatyta tvarka.
9. Pardavėjas turi teisę atsisakyti vykdyti garantinius įsipareigojimus, jeigu tai susiję
su neproporcingai didėlėmis išlaidomis, ypač tuo atveju, kai trūkumo pašalinimas
kainuoja brangiau už Prekės rinkos kainą arba kai Prekės pakeitimas kainuoja
pusantro karto brangiau daugiau už Prekės rinkos kainą. Tokiu atveju Pardavėjas
grąžina Pirkėjui už Prekę/es sumokėtą sumą.
10. Paprastai suteikiamas minimum trijų savaičių terminas Prekėms/ei ar jos daliai
sutaisyti ir / ar pristatyti, jeigu šalys atskiru atveju nesusitaria kitaip raštu, pvz.,
neatidėliotinais atvejais, kai gresia neproporcingai dideli nuostoliai arba iškyla
pavojus darbo saugai. Jeigu nustatytu terminu Pardavėjas neįvykdo garantinių
įsipareigojimų, Pirkėjas, iš anksto raštu įspėdamas Pardavėją, turi teisę naudotis
kitais įstatyme numatytais teisių gynybos būdais tokiais kaip reikalauti nutraukti
sutartį, sumažinti Prekės/ių kainą arba reikalauti atlyginti nuostolius.
11. Sutarties nutraukimas yra kaip ultima ratio priemonė, t. y. šalys siekia išsaugoti
sutartį ir dėl neesminių Prekės/ių trūkumų (įskaitant, tačiau neapsiribojant spalva,
kai kurie parametrai ir t.t.). sutarties nutraukimas negalimas.
12. Garantinis aptarnavimas teikiamas tik nustačius Prekės/ių gamyklinius defektus.
Garantija netaikoma, jeigu Prekės/ių trūkumai atsiranda dėl natūralaus Prekių
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susidėvėjimo, dėl neteisingo (ne pagal instrukcijas ir kt.) ar aplaidaus naudojimo,
dėl nepakankamos ar netinkamos priežiūros, naudojimo ne pagal paskirtį,
neteisingo montavimo, per didelės apkrovos arba netinkamo gamybos priemonių
naudojimo arba dėl sugadinimo, kilusio dėl fizinio, ar mechaninio išorinio poveikio,
ar sugadinimo Prekę/es montuojant ir pan. Pretenzijos taip pat nepriimamos ir
garantinis aptarnavimas netaikomas, jeigu, Pirkėjas atliko remontą pats ar per
trečiuosius asmenis, kai Pardavėjas nėra informuotas apie gedimą ir / arba
neatsisakė remontuoti gedimo. Todėl Pirkėjui rekomenduojama kilus bet kokiems
klausimams dėl Prekės naudojimo, priežiūros ar kitų klausimų iš anksto kreiptis į
Pardavėją raštu. Nepasinaudojęs šia galimybe Pirkėjas prisiima visą su tuo
susijusią riziką.
13. Pirkėjui ir Pardavėjui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai. Ši sąlyga taikoma ne tik
garantiniams įsipareigojimams.
14. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekės/ių perdavimo Pirkėjui momento
(teikiamas nuo pilno apmokėjimo už Prekę/es momento). Garantinio laikotarpio
terminas – 2 (du) metai nuo perdavimo momento, jeigu kitaip nenurodyta
užsakyme raštu arba jeigu Prekės yra naudotos.
15. Pardavėjas yra atsakingas už tinkamą garantinių įsipareigojimų vykdymą.
VII. Reikalavimai Prekėms
1.

2.

3.

4.

Pardavėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės nėra įkeistos ar kitaip suvaržyta
teisė į jas. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad teikiamos Prekės nepažeidžia
trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės ar autorinių teisių. Ši garantija galioja tik
toje šalyje, kurioje Pardavėjas turi savo būstinę (šalies viduje), jeigu atskirai raštu
nesutarta kitaip. Pardavėjas nėra atsakingas jokiais atvejais, kai šios teisės
pažeidžiamos pagal Pirkėjui galiojančius teisės aktus arba jeigu Pirkėjas
pažeidžia teisę savavališkai keisdamas Prekę/es arba naudodamas ją ne pagal
paskirtį ir / ar šias sąlygas ir papildomą Pardavėjo teikiamą informaciją.
Pirkėjas privalo užtikrinti ir pats už tai yra atsakingas, kad jo kuriami ar naudojami
projektai, kuriems įgyvendinti yra įsigyjamos Prekės nepažeis jokių trečiųjų
asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pirkėjas yra atsakingas už bet kokios Pardavėjui
pateikiamos informacijos atitikimą teisės aktų reikalavimams.
Pirkėjas, perduodamas Pardavėjui pristatymui ar atliekamiems darbams
reikalingus dokumentus, daiktus ir pan. garantuoja, kad tuo nepažeidžia trečiųjų
asmenų intelektinės nuosavybės teisių. Jeigu trečiasis asmuo remdamasis savo
intelektinės nuosavybės teise teikia pretenzijas Pardavėjui ir reikalauja stabdyti
darbus, gaminti Prekes/ę ar pristatyti Prekes, tai Pardavėjas turi teisę – nutraukti
užsakymą su Pirkėju ir reikalauti atlyginti patirtas išlaidas. Tokiu atveju Pirkėjo
perduoti dokumentai, daiktai ir pan., kurie nebuvo sunaudoti užsakymui atlikti,
grąžinami Pirkėjui, jei jis to pageidauja ir padengia grąžinimo išlaidas. Priešingu
atveju Pardavėjas turi teisę juos sunaikinti per tris mėnesius po pasiūlymo
pateikimo.
Pardavėjui priklauso turtinės ir neturtinės nuosavybės ir autorinės teisės į visus
Prekių pavyzdžius, modelius, brėžinius, sąmatas, kalkuliacijas ir pan. informaciją
– taip pat elektronine forma. Ši informacija neturi būti prieinama tretiesiems
asmenims. Gavęs tokią informaciją sutarčiai sudaryti, bet jos nesudaręs, Pirkėjas
privalo nedelsiant neatlygintinai ją grąžinti Pardavėjui ir įsipareigoja jos nenaudoti
jokiems kitiems tikslams ar interesams, neperduoti tretiesiems asmenims. Visą
informacija, kuri aiškiai pažymėta kaip konfidenciali, gali būti atskleista tretiesiems
asmenims tik gavus Pardavėjo išankstinį rašytinį sutikimą.
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5.

Jeigu Prekė yra ar jos sudėtinė dalis yra tam tikra programinė įranga, tai Pirkėjas
neįgyja jokių išimtinių teisių į šią programinę įrangą. Pirkėjui draudžiama ją
kopijuoti, dauginti ar kitaip atkartoti. Atskirais atvejais Šalys gali raštu ir iš anksto
susitarti kitaip.

VIII. Pardavėjo Atsakomybė
1.
2.
3.
4.

Pardavėjas yra atsakingas už tinkamą savo įsipareigojimų vykdymą pagal šias
BPS bei LR teisės aktus.
Pardavėjas privalo atlyginti tiesioginius nuostolius, tik tada, jeigu jie atsirado dėl
Pardavėjo tyčios ar didelio aplaidumo.
Pardavėjas yra atsakingas tik už savo vykdomos veiklos atitikimą LR Aplinkos
apsaugos bei kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi.
Pirkėjas privalo raštu ir iš anksto, prieš sudarydamas bet kokį užsakymą nurodyti,
jeigu tokios yra) visas galimas nestandartines bei ypatingas rizikas, nuostolių
kilimo galimybes kiek tai priklauso nuo Prekės/ių charakteristikos ar kitų
parametrų ir galimą nuostolių dydį (kuris dėl Pirkėjo Prekės/ių naudojimo būdo ar
kitų veiksmų gali ar galėtų kilti). Pardavėjas nėra atsakingas, jeigu Pirkėjas iš
anksto neinformavo Pardavėjo apie galimas rizikas bei nuostolius.

IX. Kitos teisės ir pareigos
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Pirkėjas turi teisę reikalauti bet kokių netesybų ir / ar nuostolių iš Pardavėjo visais
atvejais tik prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją ir suteikęs papildomą protingą
terminą įsipareigojimams įvykdyti.
Pardavėjas turi teisę nutraukti konkretų užsakymą su Pirkėju, jeigu Pirkėjas
nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, prieš tai informuodamas
Pirkėją prieš 5 d.d. ir tik prieš tai suteikęs papildomą, ne trumpesnį nei 3 d. d.
terminą savo įsipareigojimams įvykdyti.
Pirkėjas turi teisę nutraukti ar atšaukti konkretų užsakymą tik dėl esminių
Pardavėjo įsipareigojimų pažeidimo, prieš tai raštu informuojant apie tai prieš 10
d. d. ir tik raštu prieš suteikus papildomą protingą terminą tokiems
įsipareigojimams įvykdyti (neįvykdymo atveju turi teisę nutraukti).
Vienašalis užsakymo nutraukimas laikomas neteisėtu, jeigu jis nutraukiamas ir /
ar atšaukiamas ne pagal šiose BPS numatytas sąlygas.
Šalis, kuri neteisėtai nutraukia ar atšaukia užsakymą ar dėl kurios kaltės
užsakymas yra nutraukiamas teisėtai, moka kitai šaliai netesybas, lygias pusei to
užsakymo sumos. Tai yra laikoma minimaliais kitos šalies nuostoliais dėl tokio
užsakymo nutraukimo ir / ar atšaukimo.
Pardavėjas turi teisę pakeisti kai kurias BPS sąlygas, iš anksto raštu prieš tai
informuodamas Pirkėją prieš 30 dienų iki pakeitimo įsigaliojimo. Laikoma, kad
Pirkėjas sutinka su nurodytais pakeitimais/u, jeigu jis iki tokių pakeitimų
įsigaliojimo (pakeitimai įsigalioja per 30 dienų nuo informacijos apie juos
pateikimo) neišreiškė raštiško nesutikimo arba gavęs informaciją apie
pasikeitimus pateikė užsakymą ar kreipėsi dėl jo į Pardavėją.
Pirkėjas privalo laikytis visų galiojančių nacionalinių ir tarptautinių eksporto
kontrolės ir sankcijų taisyklių, visų pirma Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos,
Vokietijos ir JAV. Be to, išvardytų dvejopo naudojimo prekių tiekimas yra griežtai
ribojamas importu į laisvą apyvartą kliento jurisdikcijoje. Griežtai draudžiama
importuoti į laisvąsias zonas ar laisvuosius sandėlius. Ši pareiga taikoma tik tiek,
kiek tai nepažeidžia ES ar Vokietijos blokavimo statutų.
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X.

Duomenų apsauga

1.

Pirkėjas pateikia duomenis Pardavėjui tik tokius ir tik tokios apimties, kurie yra
būtini užsakymui sudaryti ir tinkamai įvykdyti.
Duomenų apsaugos politika pagal galiojančius teisės aktus yra numatyta kituose
Pardavėjo skelbiamuose dokumentuose bei valstybiniuose ir vidiniuose teisės
aktuose. Pirkėjas, norėdamas su jais susipažinti ar jam kylant klausimų, gali
kreiptis dėl to į Pardavėją tiesiogiai.

2.

XI. Baigiamoji dalis
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Šios Bendrosios pirkimo - pardavimo sąlygos (BPS) galioja visiems Pirkėjams,
kurie kreipiasi į Pardavėją dėl bet kokių Prekių ir / ar paslaugų.
Šalių santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė, nepriklausomai nuo to, kas
ir iš kurios šalies yra Pirkėjas. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal
Pardavėjo buveinės vietą Kauno miesto teismuose, Lietuvoje, išskyrus
santykiuose su vartotojais (LR CK 6.228 prim str. 2 d.).
Jeigu Pirkėjas nesupranta lietuvių kalbos ar jam šios BPS nėra aiškios dėl kitų
priežasčių, jis turi teisę iki užsakymo ar sandorio sudarymo momento kreiptis į
Pardavėją raštu su prašymu pateikti suprantamą variantą ir / ar pateikti
paaiškinimus. Pirkėjui nesikreipus į Pardavėją raštu ir iš anksto, jis prisiima riziką
ir to galimas neigiamas pasekmes.
Pirkėjas ir Pardavėjas turi pranešti apie savo duomenų, kurie turi esminę reikšmę
užsakymų tinkamam įvykdymui, pasikeitimą raštu ir iš anksto (įskaitant, tačiau
neapsiribojant adreso pasikeitimą ir pan.).
Pirkėjo ir Pardavėjo informacija, siunčiama elektroniniu paštu laikoma rašytu
pateikiama informacija ir nereikalaujamas atskiras dokumentų originalo siuntimas
registruotu paštu. Informacija, išsiųsta elektroniniu paštu laikoma gauta sekančią
darbo dieną.
Šios BPS įsigalioja ir yra taikomos visiems prekių ir / ar paslaugų užsakymams,
sudarytiems nuo 2020 m. kovo 1 d.
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