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BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS IR NUOSTATOS
1. Šios Pardavėjo bendrosios pardavimo sąlygos ir nuostatos (toliau
- Pardavimo sąlygos ir nuostatos) taikomos visiems UAB „NEO
GROUP“ (Pardavėjo) produkcijos – polietilentereftalato, poliolio
bei poliolio mišinio – (toliau Produkto) pardavimams. Pardavimo
sąlygos ir nuostatos kartu su Pardavimo sutartimi ar Tiekimo
sutartimi, kartu sudaro šią Sutartį (toliau - Sutartis), kurios
pagrindu Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka Produktą. Nebent
tokioms sąlygoms Pardavėjas raštiška forma aiškiai išreikštų savo
sutikimą, bet kokios papildomos ar prieštaraujančios sąlygos ir
nuostatos esančios, pridėtos ar į kurias nukreipiama bet kokiomis
Pirkėjo deklaracijomis sudarant Sutartį, arba ankstesniuose ar
vėlesniuose Pirkėjo pranešimuose Pardavėjui, neturės jokios galios
Produkto pardavimams ir Pardavėjo yra aiškiai atmestos.
2. Pardavėjas gali pateikti Pirkėjui pasirašytą Sutartį elektroninėmis
ryšio priemonėmis (el. paštu ar faksu) ir išsiųsti originalą paštu.
Pirkėjas privalo pasirašyti atsispausdintas gautas elektronines
kopijas ir išsiųsti jas Pardavėjui elektroninėmis ryšio priemonėmis
ir paštu. Sutartis taps įpareigojančia Šaliai nuo to momento, kai
kita Šalis gauna pasirašytą Sutarties egzempliorių. Nežiūrint to,
Sutartis taps įpareigojančia Šaliai jeigu ji ir negrąžino pasirašyto
egzemplioriaus, tačiau, gavusi kitos Šalies pasirašytą Sutartį, raštu
nepaprieštaravo Sutarties sąlygoms ir nuostatoms per dvi (2) darbo
dienas nuo gavimo ir/ar pradėjo Sutartį vykdyti, tuo išreikšdama
sutikimą kitos Šalies pasiūlytoms Sutarties sąlygoms.
3. Pardavėjas užtikrina, jog Produktas nėra jokiais būdais areštuotas,
įkeistas arba kitaip suvaržytas ir bet kokios trečiosios šalys neturi
jam jokių pretenzijų.
4. Pardavėjas pareiškia ir užtikrina, kad parduotas Produktas atitinka
kokybės kriterijus, nurodytus techniniame duomenų lape,
taikytinus Sutarties sudarymo metu. Pirkėjas garantuoja
Pardavėjui, kad Pirkėjas turi pakankamai Produkto naudojimo ir
tvarkymosi su juo patirties. Visa atsakomybė už Produkto
panaudojimą konkrečiam tikslui tenka Pirkėjui, nes Pardavėjas
teikia tik rekomendacijas dėl Produkto panaudojimo
vadovaudamasis išimtinai Pirkėjo pateikta informacija. Pardavėjas
nesuteikia jokių garantijų dėl bet kokio Produkto tinkamumo
panaudoti jį bet kokiu pardavimo ar panaudojimo tikslu. Bet kokie
Pardavėjo paskelbtoje reklamoje arba techniniuose leidiniuose
pateikti aprašymai, brėžiniai, fotografijos, iliustracijos, pristatymai
arba techniniai duomenys gali būti pakeisti be jokio įspėjimo,
todėl neturi būti laikomi pardavimo arba bet kokios jo dalies ar
papildymo specifikacija. Produktui taikomos įstatymuose ir kitur
numatytos garantijos ar tinkamumas konkrečiam tikslui negalioja,
nebent toks negaliojimas yra uždraustas įstatymu, arba Sutartyje
aiškiai numatyta kitaip.
5. Sutartyje esančios pristatymo sąlygos yra aiškinamos remiantis
INCOTERMS 2010. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Pardavėjas
privalo įvykdyti savo įsipareigojimus pristatyti Produktą
minimaliais kaštais bei su minimaliais įsipareigojimais. Bet kuriuo
atveju išmuitinimą atlieka ta Šalis, kurios buveinės vietoje jis yra
atliekamas.
6. Jeigu Sutarčiai taikomi EXW, FCA, FAS ar FOB pristatymo
sąlygos ir Produktas yra skirtas išvežti iš Lietuvos, taikomos toliau
nurodytos sąlygos: (1) Pirkėjas ar jo nurodytas vežėjas privalo
nedelsiant organizuoti ir išgabenti Produktą iš Lietuvos
Respublikos teritorijos į kitą Europos Bendrijos (EB) valstybės
narę jei Produktas skirtas tiekimui į EB vidaus rinką, arba į kitą
nei EB valstybę, jei Produktas skirtas eksportui; ir (2) Pirkėjas
įsipareigoja neperduoti teisės disponuoti Produktu kitam (iš jo
perkančiam) pirkėjui Lietuvos Respublikos teritorijoje; ir (3)
perparduodamas įsigytą Produktą kitam pirkėjui Pirkėjas
įsipareigoja nenaudoti Incoterms EXW, FCA, FAS ar FOB
pristatymo sąlygų su nuoroda į Lietuvos Respublikoje esančią
vietą ar adresą jei Produktas skirtas tiekimui į EB vidaus rinką,
arba su nuoroda į EB teritorijoje esančią vietą ar adresą, jei
Produktas skirtas eksportui; ir (4) jei parduodamo Produkto

paskirties vieta yra EB teritorijoje, Pirkėjas ar jo klientas
įsigyjantis Produktą privalo įrodyti, kad Produkto įsigijimo dieną
atitinkamoje paskirties valstybėje jis turėjo galiojantį PVM
mokėtojo kodą.
7. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per trisdešimt (30) dienų
nuo Produkto pakrovimo ar disponavimo teisės perdavimo
Pirkėjui, turi pateikti Pardavėjui įrodymus, tenkinančius
atitinkamą Lietuvos valdžios instituciją, kad Produkto pardavimui
gali būti taikomas nulinis PVM tarifas, įskaitant visus
dokumentus, patvirtinančius, kad (1) parduotas Produktas buvo
faktiškai išvežtas iš Lietuvos į kitą EB valstybės narę, jei
Produktas skirtas tiekimui į vidaus rinką, ir/arba į kitą nei EB
valstybę, jei Produktas skirtas eksportui; ir (2) Pirkėjui buvo
perduotos disponavimo Produktu teisės ir Pirkėjas faktiškai gavo
Produktą arba, kad Produktas buvo gautas Pirkėjo vardu, arba jį
gavo kita šalis, veikianti jos pačios vardu, už Lietuvos
Respublikos teritorijos ribų, t.y. kitoje EB valstybėje narėje, jei
Produktas skirtas tiekimui į vidaus rinką, arba kitoje nei EB
valstybėje, jei Produktas skirtas eksportui.
8. Jei pirminė pristatymo vieta, nurodyta Pardavėjo dokumentuose,
pakeičiama iš tiekimo EB viduje į eksportą arba iš eksporto į
tiekimą EB viduje, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti
Pardavėją apie tokį pasikeitimą ir privalo nedelsiant pateikti visus
dokumentus ar duomenis, reikalingus dokumentų, išduotų
pirminiam tiekimui, pakoregavimui.
9. Jei tai reikalinga pagal Sutartyje numatytas tiekimo sąlygas,
Pirkėjas privalo nurodyti savo galiojantį PVM mokėtojo kodą (su
dviraidžiu šalies kodu) Pardavėjo kontaktiniam asmeniui.
Pateikdamas kodą, Pirkėjas patvirtina, kad jo PVM mokėtojo
kodas yra galiojantis, taikomas ir tinkamas konkrečiam tiekimui.
Išrašius sąskaitą faktūrą jokie PVM mokėtojo kodo pakeitimai
neleidžiami, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas tinkamai pagrindžia
PVM kodo pakeitimo būtinybę. Pirkėjas nedelsiant privalo raštu
informuoti Pardavėją, jei jo PVM kodas netenka galios.
10. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytų
reikalavimų ir/ar nepateikia prašomų dokumentų laiku, arba
pateikta informacija neteisinga ar nepilna (6-9 p.), Pardavėjas įgis
teisę reikalauti iš Pirkėjo papildomai prie mokėtinos už Produktą
kainos sumokėti taikytiną pridėtinės vertės mokestį (PVM), o taip
pat padengti visus susijusius nuostolius (pavyzdžiui, mokesčių
administratoriaus taikomi baudos ir delspinigiai ir t.t.).
11. Pardavėjas privalo supakuoti Produktą taip, kaip tai yra būtina jo
transportavimui, tačiau tik tiek, kiek su transportavimu susijusios
aplinkybės buvo jam praneštos prieš sudarant šią Sutartį. Jeigu
Produktas pristatomas Pirkėjui daugkartinio naudojimo pakuotėse,
jos turi būti sugrąžintos Pardavėjui, o Pirkėjas yra atsakingas už
pas jį esančių pakuočių sugadinimą ar praradimą. Pirkėjas sutinka,
kad jeigu nesugrąžins tokių pakuočių per 120 dienų nuo jų
gavimo, Pardavėjas įgis teisę parduoti pakuotę Pirkėjui,
išrašydamas Pirkėjui sąskaitą pagal kainas, lygias jų įsigijimo
kainoms. Pirkėjas privalo apmokėti tokią sąskaitą per 7 dienas nuo
jos gavimo. Didmaišiai, IBC konteineriai, statinės ir medinės
paletės nelaikomi daugkartinio naudojimo pakuote.
12. Leidžiamas dalinis Produkto pristatymas ar tiekimas ir/arba
gabenamo krovinio perkrovimas. Nukrypimas nuo užsakyto ir
pristatyto Produkto kiekio gali siekti iki dešimties (10) procentų
nuo Sutartyje nurodyto kiekio, ir tai nebus laikoma Pardavėjo
prievolių pažeidimu.
13. Tiek, kiek Sutarties lankstumas suteikia galimybių derinti
pristatymų laiką ir apimtį, Šalys įsipareigoja bendradarbiauti tokia
apimti, kuri būtina Produkto pristatymų laiko ir apimčių
koordinavimui, atsižvelgiant Sutartyje nurodytus kiekius.
Pristatymų grafikas turi būti sudėliotas vienos (1) dienos tikslumu.
Kitu atveju, Pardavėjas turi teisę pristatyti Produktą bet kuriuo
metu per visą pristatymo periodą. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas
pristato Produktą Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti jo
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priėmimą visą pilną pristatymo grafike nurodytą dieną, t.y. nuo 0
iki 24 valandos. Bet kuriuo atveju Pirkėjas įsipareigoja iškrauti ir
atlaisvinti bet kokias transporto priemones nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per: (1) 6 valandas, jei pristatymas įvykdytas
standartiniu vilkiku; (2) 2 valandas, jei jūriniu konteineriu
(palaidas) ar vilkiku su puspriekabe skirta biriem kroviniam vežti;
(3) 4 valandas jei autocisterna skirta skystiems produktams
gabenti, (4) nemokamą laikotarpį iškrovimui nustatytą pagal
vietinius geležinkelio standartus, jei geležinkelio konteineriu
14. Pardavėjas gali pripažinti netinkamu transportą, konteinerius ar
saugojimą Pirkėjo pateiktus pakrovimui/iškrovimui/perdavimui ar
tvarkymuisi, kurie Pardavėjo asmeniniu manymu, sukeltų nesaugią
ar potencialiai nesaugią situaciją.
15. Pirkėjas, ar jo įgaliotas vežėjas, transportavimo dokumentuose
privalo padaryti atžymas apie bet kokius akivaizdžius, pastebėtus
pažeidimus ar sugadinimus, atsiradusius Produktą kraunant ar
vežant. Nesant aukščiau nurodytų atžymų, bus traktuojama, kad
pažeidimai ar sugadinimai atsirado vėliau.
16. Pretenzijos dėl pristatymo termino pažeidimo turi būti pateiktos
per tris (3) dienas nuo Produkto faktinio pristatymo dienos, bet ne
vėliau kaip per septynias (7) dienas nuo sutartos pristatymo
dienos. Pavėluoto pristatymo atveju Pirkėjas turi teisę reikalauti
tiesioginių nuostolių atlyginimo, neviršijant dešimt procentų
(10%) pavėluoto pristatyti Produkto sutartinės kainos.
17. Prieš iškraunant produktą Pirkėjas privalo patikrinti ar Produkto
pakuotė nėra pažeista ir Produktą galima saugiai iškrauti.
Pastebėjus bet kokius neatitikimus, kurie galėtų įtakoti iškrovimo
saugumą, Pirkėjas turi sustabdyti iškrovimą ir nedelsiant susisiekti
su Pardavėju dėl tolimesnių instrukcijų gavimo. Jeigu Produktas
jau yra iškrautas, Pirkėjas privalo saugoti tokį Produktą ir jo
pakuotę saugiai iki bus gautos instrukcijos iš Pardavėjo. Nurodytų
taisyklių nesilaikymas iš Pirkėjo atima teisę pareikalauti nuostolių.
18. Produkto iškrovimo metu Pirkėjas privalo patikrinti jo atitikimą
kiekybės ir kokybės reikalavimams. Aptikus bet kokius
nukrypimus, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
vežėją, padaryti atžymą transportavimo dokumentuose ir
informuoti Pardavėją. Jeigu tokie neatitikimai negali būti aptikti
įprastos patikros metu, kadangi jie nėra akivaizdūs, Pirkėjas
privalo visapusiškai patikrinti Produktą ne vėliau kaip septynios
(7) darbo dienos nuo pristatymo momento, tačiau ne vėliau kaip
prieš pradėdamas jį naudoti, ir, jeigu aptikti neatitikimai,
nedelsiant pateikti pretenziją.
19. Dėl paslėptų pristatyto Produkto defektų Pirkėjas privalo
pateikti pretenziją ne vėliau kaip per trisdešimt (30) dienų nuo
Produkto pristatymo datos.
20. Jeigu buvo aptikti nurodyti aukščiau kokie nors Produkto ar jo
pakuotės neatitikimai, Pirkėjas privalo pasirūpinti išsaugoti ir
pateikti Pardavėjui fotografijas, sugadinto Produkto ar jo pakuotės
pavyzdžius, identifikacinius pakuotės duomenis ir Produkto
etiketes.
21. (1) Pavėlavus pateikti raštišką pretenziją nurodytais terminais,
ar (2) Produktą pradėjus naudoti jo nepatikrinus kaip tai nurodyta
17 p. ir 18 p., bus laikoma, jog Pirkėjas netinkamai priėmė
Produktą ir todėl neteko teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl
tokio Produkto.
22. Bet kokios pretenzijos Pardavėjui turi būti reiškiamos raštu,
nurodant tokią informaciją: (1) reikalavimai ir (2) aplinkybės
esančios pretenzijos priežastimi. Prie pretenzijos turi būti pridėti
tokias aplinkybes patvirtinantys 20 p. nurodyti dokumentai ar
liudytojų sąrašas, taip pat Produkto, esančio pretenzijos dalyku,
pristatymą patvirtinantys dokumentai, bei patirtų ir reikalaujamų
atlyginti nuostolių dydį pagrindžiantys dokumentai. Nepagrįstos
pretenzijos nebus laikomos pateiktomis ir Pardavėjas turės teisę
atsisakyti jas tirti.
23. Pirkėjas privalo saugoti Produktą, dėl kurio pareikšta pretenzija
ir pažeistą pakuotę saugiai iki Pardavėjas pateiks instrukcijas.
Pirkėjas nėra įgaliotas utilizuoti tokio Produkto ar jo pakuotės be
išankstinio Pardavėjo sutikimo.
24. Jeigu pretenzija dėl Produkto kiekio ir/ar kokybės yra
pripažįstama pagrįsta ir pareikšta laiku, Pardavėjas, savo nuožiūra,
privalo: arba (1) sugrąžinti už pateiktą blogos kokybės Produktą

ir/ar nepateiktą jo kiekį sumokėtus pinigus, arba (2) pateiktą
blogos kokybės Produktą pakeisti atitinkamu priimtinos kokybės
Produkto kiekiu.
25. Bet kurios iš Šalių atsakomybės, kylančios iš Sutarties
pažeidimo ar įstatymų, atveju yra susitariama, jog didžiausia
atlygintina nuostolių suma yra ribojama sutartine Produkto ar tos
jo dalies, dėl kurio pareiškiama pretenzija atlyginti nuostolius,
kaina. Nė vienu atveju nei Pardavėjas, nei Pirkėjas nebus
atsakingas
už
netiesioginius,
atsitiktinius,
specialius,
baudžiamuosius ar pamokomuosius nuostolius, susijusius ar
kylančius iš šios Sutarties, nebent Sutartyje aiškiai numatyta
kitaip.
26. Pardavėjas išrašo ir tik el. paštu ar faksu išsiunčia Pirkėjui
sąskaitą remiantis Sutartyje nurodyta Produkto kaina ir faktiškai
patiektu Produkto kiekiu. Pirkėjas privalo apmokėti Pardavėjo
sąskaitoje nurodytą sumą per Sutartyje nurodytą kalendorinių
dienų skaičių į sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą, ar apmokėti
kitu aiškiai Sutartyje nurodytu būdu. Apmokėjimo data bus
laikoma diena, kuomet į Pardavėjo sąskaitą yra įskaitoma vieno
šimto procentų (100%) dydžio Pardavėjo sąskaitoje už Produktą
nurodyta suma.
Visus banko mokesčius apmoka Pirkėjas.
Pardavėjas turi teisę iš atlikto mokėjimo sumos atimti bet kokias
banko rinkliavas. Be nurodytos Produkto kainos Pirkėjas sumoka
visus mokesčius, muitus, bei kitas mokėtinas sumas, kurios gali
būti priskaičiuoti už Produkto pardavimą, prie to priskiriant
pridėtinės vertės mokestį bei muito mokesčius, tačiau jais
neapsiribojant. Pardavėjui gavus pagrįstų žinių apie tai, kad
Pirkėjo kredito rizika padidėjo arba Pirkėjo mokėtinai Pardavėjui
sumai pasiekus ar viršijus Pardavėjo nustatytą ribą (kredito limitą),
Pardavėjas turės teisę (1) arba pareikalauti išankstinio
apmokėjimo,
arba
(2)
atsisakyti
parduoti
Produktą.
Nepriklausomai nuo mokėjimo dokumentuose esančių nuorodų,
Pardavėjas be įspėjimo iš Pirkėjo gautų įmokų visų pirma
padengia turėtus savo nuostolius, delspinigius (palūkanas), senas
skolas, su pradelstomis skolomis susijusias išlaidas ir tik tada
paskutinius Pirkėjo įsipareigojimus.
27. Pardavėjas, atsižvelgdamas į iš kredito draudiko gautą ar bet
kurią kitą informaciją, gali nustatyti Pirkėjui kredito limitą,
pranešdamas Pirkėjui elektroninėmis ryšio priemonėmis. Nežiūrint
to, Pardavėjas neduoda jokio užtikrinimo ar garantijos Pirkėjui dėl
tokio kredito limito dydžio ar tęstinumo ir turi teisę jį pakeisti,
sumažinti ar atšaukti, pranešdamas Pirkėjui elektroninėmis ryšio
priemonėmis.
28. Jeigu apmokėjimas atliekamas pagal akredityvą, Pirkėjas turi
atidaryti neatšaukiamą akredityvą, vadovaujantis TPR UDAT
(angl. - ICC UCP) naujausia versija, Pardavėjo naudai Pardavėjui
tinkamame banke nedelsiant, bet ne vėliau kaip (i) po penkių (5)
darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo skubaus pristatymo atveju
arba (ii) likus penkioms (5) darbo dienoms iki išsiuntimo
ilgalaikės tiekimo sutarties atveju, akredityvo galiojimo terminui
galiojant mažiausiai dvidešimt (20) dienų nuo paskutinės
atitinkamos siuntos išsiuntimo laikotarpio dienos. Akredityvo
tekstą Pirkėjas privalo iš anksto suderinti su Pardavėju. Pirkėjui
neatidarius akredityvo Pardavėjui priimtiname banke per nurodytą
laikotarpį ir/ar nesilaikant Pardavėjo patvirtintų sąlygų,
Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį, neatsisakant
bet kokių kitų Pardavėjui priklausančių teisių arba teisinės
gynybos priemonių (pvz., reikalauti iš Pirkėjo sumokėti žemiau
nurodytą baudą).
29. Bet kokie nauji, po šios Sutarties sudarymo atsiradę, papildomi
arba padidėję pervežimų tarifai, antkainiai, muitai, mokesčiai arba
kitokie mokesčiai, kuriuos galėjo turėti Pardavėjas dėl Produkto
pardavimo, yra Pirkėjo nenaudai, ir turi būti Pirkėjo atlyginti
Pardavėjui pareikalavus. Pirkėjui atsisakius padengti atitinkamus
mokesčius, Pardavėjas turi teisę atšaukti Produkto išsiuntimą ir
nutraukti Sutartį vienašališkai ir be jokios Pardavėjo atsakomybės.
30. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti su Pardavėju, Pirkėjas moka
Pardavėjui metines palūkanas, sudarančias dvylika procentų (12
%) ir neįskaitant bet kokių kitų Pardavėjo nuostolių. Be to,
Pardavėjas turi teisę: arba (1) sulaikyti Produkto tiekimą iki
Pirkėjas sumokės visas uždelstas sumas, ir/arba (2) už sekančias
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Produkto siuntas reikalauti išankstinio atsiskaitymo. Šiuo Pirkėjas
pareiškia, jog yra informuotas, kad Pardavėjas Produkto tiekimą
gali būti apdraudęs kredito draudimu. Pirkėjui vėluojant apmokėti,
Pardavėjas, bus priverstas perduoti skolos išieškojimą kredito
draudikui, pateikdamas įgaliojimą. Pirkėjas įsipareigoja atlyginti
visas Pardavėjo išlaidas, kurias jis patirs kredito draudikui
pateikdamas įgaliojimą, net jeigu kredito draudikas nebus ėmęsis
jokių aktyvių skolos išieškojimo veiksmų. Kreditų draudimo
sutarties sąlygos, numatančios mokesčius, taikomus pateikiant
įgaliojimą, pateikiamos Pirkėjui šiam paprašius.
31. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atsisako vykdyti Sutartį ar nesiima
jos vykdyti nustatytu laiku net po Pardavėjo perspėjimo, Pirkėjas
privalo sumokėti Pardavėjui baudą, lygią dešimčiai procentų
(10%) Sutarties kainos, arba Pardavėjas gali reikalauti visiško
nuostolių atlyginimo (įskaitant negautas pajamas) ir Pardavėjas
įgyja teisę nutraukti sutartį. Tuo atveju, jeigu Sutarties kainos
priklauso nuo Produkto ar jo žaliavų kainų, paskelbtų kompanijos
PCI PET Packaging, Resin & Recycling Ltd (25 Irongate Derby,
DE1, 3GL, UK) (PCI) ar McGraw Hill Financial (1200 G Street,
NW, Suite 200, Washington, D.C. 20005 USA (PLATTS) ar su
jomis susijusių įmonių ar turi būti nustatoma pagal bet kurį kitą
Pirkėjo ir Pardavėjo sutartą šaltinį, ir tokia informacija
neprieinama, Sutarties kaina apskaičiuojama pagal paskutines
paskelbtas ir prieinamas Produkto ar jo žaliavos kainas.
32. Nuosavybės teisės į Produktą išliks Pardavėjui iki Pirkėjas
besąlygiškai ir pilnai sumokės Pardavėjui visas bet kuria šalių
sudaryta Sutartimi numatytas sumas. Jei Produktas yra
perdirbamas, Pardavėjas įgyja nuosavybės teisę į naują gaminį.
Jeigu perdirbant Produktas yra sumaišomas su trečiosioms šalims
priklausančia nuosavybe, Pardavėjas tampa bendrasavininkiu.
Jeigu Produktas ar perdirbtas/sumaišytas Produktas perleidžiamas
trečiai šaliai, Pirkėjas perleidžia Pardavėjui savo reikalavimus,
turimus trečiai šaliai, mokėtinų sumų Pardavėjui apimtimi.
Pardavėjui bus leidžiama bet kada apžiūrėti savo Produktą ir
Pardavėjas galės bet kada atgauti jį bei šiais tikslais patekti į
Pirkėjo patalpas. Pirkėjas kartu su naujai perdirbto/sumaišyto
Produkto pirkėju tampa solidariai atsakingas Pardavėjui už
perdirbto/sumaišyto Produkto apmokėjimą. Pardavėjas turi teisę
atsisakyti teisių perleidimo ir pareikalauti iš Pirkėjo apmokėjimo.
33. Pardavėjas nebus laikomas atsakingas už bet kokių pagal šią
Sutartį numatytų veiksmų neatlikimą arba delsimą tokiu laipsniu,
kokiu toks veiksmų neatlikimas arba delsimas galėjo būti
sąlygotas pagrįstai nuo jo nepriklausančių priežasčių ir atsiradusių
ne dėl jo kaltės ar aplaidumo (Force majeure), prie to priskiriant,
tačiau tuo neapsiribojant, avariją, mechaninį įrangos gedimą,
kompiuterinių sistemų netinkamą veikimą, elektroninių įrašų ar
duomenų sunaikinimą ar praradimą, sutrikimą mechaninių ar
cheminių funkcijų ar įrengimų, įprastai Pardavėjo naudojamų
Produkto gaminimui, tvarkymui ar pristatymui, gamyklos
sustabdymą, bet kokį poreikį sustabdyti ar apriboti įrangos
eksploatavimą, siekiant apsaugoti žmones ar aplinką, gaisrą,
potvynį, streiką, darbuotojų neramumus, riaušes, sukilimą, karą,
valdžios veiksmus, gamtos stichijas, tiekėjų, subrangovų ar vežėjų
esminio įsipareigojimų nesilaikymo su sąlyga, kad pretenduojantis
į atsakomybės netaikymą Pardavėjas nedelsdama informavimo
Pirkėją raštu, išsamiai nurodant informaciją apie tokią padėtį
sukėlusias aplinkybes. Force majeure aplinkybių paveiktas
Produkto kiekis bus pašalintas iš Sutarties, tačiau likusioje dalyje
Sutartis liks galiojanti pilna apimtimi iki joje nurodyto termino
pabaigos. Laikotarpiais, kai dėl force majeure aplinkybių veikimo
trūks Produkto, Pardavėjas turi teisę padalinti sumažėjusį Produkto
kiekį tarp klientų lygiateisiškai, tačiau neprivalo. Pardavėjas
jokiais būdais neprivalės įsigyti Produkto iš trečių asmenų.
34. Esant reikšmingam esamų rinkos sąlygų pasikeitimui, kuris
Sutarties vykdymą kuriai nors iš Šalių padaro žymiai sunkesnį,
Šalys privalo pradėti bona fide derybas, kad kartu aptartų esamų
sąlygų persvarstymą. Jeigu Šalys nepasiekia susitarimo per
trisdešimt (30) dienų nuo tokių derybų pradžios, bet kuri iš šalių
turi teisę kreiptis į atitinkamą teismą prašydami pakeisti arba
nutraukti Sutartį.

35. Šalis neturi teisės perleisti savo kylančių iš šios Sutarties teisių
ir pareigų trečiai šaliai be išankstinio kitos Šalies rašytinio
sutikimo. Tačiau Pirkėjas šiuo duoda savo sutikimą Pardavėjui: 1)
perleisti savo teisę į apmokėjimą bet kuriai trečiai šaliai, įskaitant
bet neapsiribojant bankus, faktoringo kompanijas, draudėjus,
skolos išieškojimo paslaugas teikiančias įmones, kt. ; 2) perleisti
savo teises ir pareigas susijusiems asmenims.
36. Jeigu Šalis šiuo metu nepasinaudoja bet kuria iš šia Sutartimi
jai suteiktų teisių, ji nepraranda galimybės ta teise pasinaudoti
ateityje, nebent Sutartyje aiškiai nustatyta kitaip.
37. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tačiau tik
tiek, kiek tai neprieštarauja Pardavimo sąlygoms ir nuostatoms,
nebent teisės aktai primygtinai nurodo kitaip. Vienos Jungtinių
Tautų tarptautinės prekybos konvencija (1980) šiai Sutarčiai nėra
taikoma.
38. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys ar su ja susiję nesutarimai,
pretenzijos arba ginčai, o taip pat pažeidimai, taikymas ar
veikimas yra draugiškų ir geranoriškų Šalių derybų objektas.
Neradus geranoriško sprendimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų nuo nesutarimo kilimo momento, jis perduodamas išspręsti
kompetentingam Vilniaus miesto teismui. Tačiau Pardavėjas turi
teisę kreiptis į kompetentingą teismą pagal bendrąsias Sutarčiai
taikytinas teismingumo taisykles.
39. Sutartis sudaro visaapimantį ir galutinį susitarimą tarp Šalių.
Tačiau, jei bet kuri iš šios Sutarties nuostatų yra ar taps neteisėta,
negaliojančia ar neįgyvendinama, tai neįtakoja ir nepažeidžia kitų
šios Sutarties sąlygų ir nuostatų galiojimo, teisėtumo ar
įgyvendinimo.
40. Jeigu atskiras Šalių susitarimas nenumato kitaip ir Šalys
akivaizdžiai neišreiškia ketinimo laikytis to kito susitarimo dėl to
paties objekto, šios Pardavimo sąlygos pakeičia bet kokius
ankstesnius tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytus susitarimus.
41. Nei vienas pardavėjas nėra įgaliotas įpareigoti Pardavėjo.
Užsakymai, pateikti pardavėjui, neįpareigoja Pardavėjo tol, kol
nėra raštiškai patvirtinti įgalioto Pardavėjo darbuotojo.
42. Visi pranešimai, sutikimai ir susižinojimas pagal šią Sutartį turi
būti rašytiniai, perduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.
paštu ar faksu) adresais, nurodytais Sutartyje ir laikomi gautais
sekančią dieną nuo jų išsiuntimo, jei siunčiami el. paštu ar faksu,
arba per penkias (penkias) kalendorines dienas, jei siunčiama
paštu ar per kurjerį, jei yra išsaugomas dokumento išsiuntimo
įrodymas (gavimo patvirtinimas, sėkmingo faksimilinio pranešimo
ataskaita, pristatymo žyma, ir pan.).
43. Sutarties galiojimo metu ir dveji (2) metai po to, kiekviena iš
Šalių laikys konfidencialiu, nebent esant išankstiniam rašytiniam
kitos šalies sutikimui, ir neatskleis jokiai trečiai šaliai (išskyrus
susijusiems asmenims, kuriems tai yra reikalinga Sutarčiai vykdyti
ir kurie Šalių turi būti įpareigojami taip pat laikytis
konfidencialumo) šios Sutarties turinio, įskaitant, bet
neapsiribojant, kainas, kainų metodologiją, bet kokią informaciją
(techninę ir kitą), susijusią su Produktu ir jo pritaikymu, ar su kitos
Šalies verslo reikalais ar metodais, kuriais verslas yra vystomas,
kuri tapo jai prieinama šios Sutarties pasekmėje ir nenaudos tokios
informacijos, išskyrus šios Sutarties tikslams. Nepaisant to, bet
kuri šalis gali atskleisti visą ar dalį konfidencialia laikomos
informacijos, jei to reikalauja teisinis įpareigojimas, teismo
sprendimas, ar kitos prievolės kylančios iš administracinio,
ekonominio ar kitokio pobūdžio teisės aktų.
44. Bendrosios pardavimo sąlygos parengtos lietuvių, anglų ir rusų
kalbomis. Pastebėjus skirtumų tarp tekstų, pirmenybė teikiama
angliškam tekstui.
____________________
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