SUTARTIS Nr. _________________
Ryga, 201__ m. ________________________ d.
Ribotosios atsakomybės bendrovė „AUTO KADA“, atstovaujama valdybos nario Janis Ozolins, toliau vadinama „Pardavėju“, ir
_____________________________________________________, atstovaujama ________________________________________________________ toliau vadinama
„Pirkėju“, abi toliau vadinamos „Šalimis“, sudaro šią Sutartį:
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka prekes (toliau – „Prekė“), pagal
Pardavėjo Specifikaciją (Prekių važtaraštis-sąskaita, toliau tekste –
„Specifikacija“).
1.2. Pardavimas vyksta pagal tarp Šalių suderintą Pirkėjo arba jo įgaliotojo
atstovo (toliau tekste – „Pirkėjas“) užsakymą. Bet kuri Pardavėjo išrašyta
Specifikacija, pagal šios sutarties sąlygas priimta Pirkėjo, yra neatskiriama
šios sutarties dalis.
1.3. Prekių užsakymu laikoma Pardavėjui perduota Pirkėjo informacija apie
pastarajam reikalingos prekės asortimentą, kiekį, pristatymo vietą ir laiką.
2. KAINA, ASORTIMENTAS IR SUTARTIES SUMA
2.1. Prekės asortimentas, kiekis, kainos, nuolaidos yra nurodytos Pardavėjo
Specifikacijoje pagal iš anksto suderintą užsakymą.
2.2. Sutarties bendrąją sumą sudaro visų prekių partijų (Pardavėjo išrašytų ir
Pirkėjo priimtų Specifikacijų), kurias užsakė Pirkėjas šios Sutarties galiojimo
metu, sudėtinė vertė.
3. PREKĖS PRIĖMIMAS–PERDAVIMAS
3.1. Gavęs Prekę, Pirkėjas jos gavimą privalo patvirtinti savo parašu, prekių
gavimo data laikoma prekės pristatymo data.
3.2. Prekės atitikimą Specifikacijoje nurodytai prekei Pirkėjas ar jo atstovas
patvirtina savo parašu.
3.3. Jei Prekės priėmimo metu konstatuojama nekokybiška arba sugadinta prekė,
ji grąžinama pardavėjui. Šis faktas užfiksuojamas akte, o Prekė pakeičiama
per abiejų Šalių sutartą terminą.
4. ATSISKAITYMO TVARKA
4.1. Pirkėjas sumoka už prekę pervesdamas visą Specifikacijoje nurodytą sumą į
šioje sutartyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą per __ kalendorinių dienų
nuo Specifikacijos sudarymo ir Prekių gavimo dienos.
4.2. Apmokėjimo diena laikoma ta diena, kai į Pardavėjo sąskaitą arba kasą
įskaitoma Specifikacijoje nurodyta suma ir tai patvirtina Pardavėjo banko
išrašas.
4.3. Nuo Specifikacijos pasirašymo ir prekių perdavimo momento Pirkėjui
pereina atsakomybė už Prekės saugojimą ir visa Prekės gedimo, praradimo
arba sunaikinimo rizika.
4.4. Nuosavybės teisė į Prekę Pirkėjui pereina tik visiškai atsiskaičius už prekės
partiją pagal šios Sutarties sąlygas.
5. PRETENZIJOS
5.1. Pretenzijas Pardavėjui dėl prekės kokybės Pirkėjas gali pareikšti per vieną
kalendorinį mėnesį nuo prekės gavimo dienos. Galimos pretenzijos
neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos atsiskaityti už gautą prekę pagal šios
sutarties sąlygas ir terminus. Šis sutarties punktas nepanaikina gautos prekės
paruošėjo (gamintojo) garantijos.
5.2. Su Sutarties įsipareigojimų vykdymu susijusias pretenzijas Šalys ar jų
atstovai išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pretenzijos gavimo
dienos.
5.3. Pardavėjas neatsako už galimus Pirkėjo nuostolius, atsiradusius dėl Prekių
defektų arba trūkumų.
6. ŠALIŲ PAREIGOS
6.1. Šalys prie šios Sutarties prideda:
- patvirtinančius dokumentus, kurie įrodo teisę pasirašyti Pirkėjo vardu;
- patvirtintą įgaliotų asmenų sąrašą, kurie turi teisę paimti prekes.
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Pirkėjas yra atsakingas už prieš tai minėtų duomenų perdavimą,
likvidavimą ir naudojimą teisėtais tikslais pagal ES reglamentą
2016/679.
Pirkėjas privalo saugoti ir neatskleisti Pardavėjo suteiktų prieigos teisių į
Pardavėjo el. prekybos modulį, bei jame nurodytos informacijos trečiosioms
šalims.
Jei Pirkėjo įmonės buvimo vieta nesutampa su registravimo pažymėjime
nurodytu adresu arba jei Sutarties galiojimo metu jis pasikeistų, Pirkėjas
privalo per 3 dienas informuoti Pardavėją apie šį faktą. Tai padaryti privalo
ir Pardavėjas.
GINČŲ SPRENDIMAS IR ATSAKOMYBĖ
Bet kuris ginčas, nesutarimas arba reikalavimas, kylantis iš šios sutarties,
susijęs su ja arba jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus
nagrinėjamas LR teismų instancijose pagal LR įstatymus.
Už Sutarties 4.1 punkte nurodyto atsiskaitymo termino nesilaikymą Pirkėjas
moka delspinigius – 0,2 proc. laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną
pradelstą dieną, bet ne daugiau kaip 8%.
Atsiskaitymo termino nesilaikymo atveju Pirkėjas privalo per dvi savaites
raštiškai apie tai informuoti Pardavėją, nurodant numatomą skolos
apmokėjimo laiką.
Jei Pardavėjas laiku neatsiskaito, nereaguoja į priminimus, Pirkėjas turi teisę
informuoti apie Pardavėjo skolą kreditų biurą Creditinfo.
Jei nesilaikoma 6.2 punkte nurodytų įsipareigojimų, Pirkėjas sumoka 500
EUR baudą ir praranda teises naudotis Pardavėjo el. Prekybos moduliu.
Jei Pardavėjas laiku neatsiskaito, nereaguoja į priminimus, į informaciją apie
informacijos pateikimą kreditų biurui Creditinfo, Pirkėjas turi teisę perduoti
Pardavėjo skolą skolų išieškojimo įmonei.
Jei sutarties neįmanoma vykdyti dėl trečiųjų asmenų veiksmų, Šalys
nedelsdamos informuoja viena kitą apie tokių aplinkybių pasireiškimą ir
privalo imtis visų būtinų priemonių, užkertančių kelią nuostolių atsiradimui
vykdant šią Sutartį.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ši Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiems Sutartį sudarančioms Šalims ir
galioja neapibrėžtą laikotarpį.
Bet kuri Šalis šią sutartį gali nutraukti prieš vieną mėnesį raštiškai įspėjusi
kitą Šalį, prieš tai įvykdžius iš šios sutarties kylančius įsipareigojimus.
Pasirašydamas šią sutartį, Pirkėjas patvirtina ir įsipareigoja šios sutarties
galiojimo metu sumokėti už iš Pardavėjo gautą išrašytą prekę. Jei dėl kokių
nors priežasčių tai nebūtų padaryta, Pirkėjas patvirtina, kad skolą už iš
Pardavėjo gautą prekę padengs savo verslo bendrovės aktyvais arba skola
bus padengta Specifikaciją arba šią sutartį pasirašiusio asmens privačiu turtu
(jį realizuojant).
Ši sutartis yra privaloma Šalių įsipareigojimų ir teisių perėmėjams. Pirkėjui
šios sutarties galiojimo metu tapus nemokiam, Pardavėjo atžvilgiu atsiradusi
debitoriaus skola būtų padengta pagal šios sutarties 8.3 punktą.
Bet kurie šios sutarties pakeitimai įsigalioja tik po raštiško tarpusavio
susitarimo. Bet kuri vienos Šalies siunta antrai Šaliai laikoma gauta 5
(penktą) dieną nuo registruotos siuntos išsiuntimo dienos.
Ši sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, kiekviena Šalis gauna po vieną
egzempliorių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
KEITIMASIS INFORMACIJA
Šalys neprieštarauja jokiems specialiems pasiūlymams, gautiems el.paštu.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
PARDAVĖJAS

PIRKĖJAS

Ribotosios atsakomybės bendrovė (SIA) „AUTO KADA“

____________________________________________________

Bendrasis registracijos numeris (VRN): 40003275846

VRN: ______________________________________________

Mokesčių mokėtojo kodas: 9000019879
PVM mokėtojo kodas: LT100006889917

PVM mokėtojo kodas: _________________________________

Adresas: Kaibalas iela 16, Ryga, LV -1035

Adresas: _____________________________________________

Buveinės adresas Lietuvoje: Metalistų g.6H, Šiauliai

____________________________________________________

Bankas: AS SEB Banka

Bankas: _____________________________________________

Sąskaita : LT237044060007848051

Sąskaita: ____________________________________________

Tel. 41509070, faksas 41509071, el. paštas: info@autokada.lt

Tel. _______________ el. paštas: ________________________

………………………………………….
Janis Ozolins
SIA AUTO KADA valdybos narys

………………………………………….

