SPECIALIOSIOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR.____________________
SĄLYGOS
1. Sutarties sudarymo data ir vieta
2018 m. ______________ ____ d., Vilnius
2. Sutarties šalys
2.1. Pirkėjas
______________________________, juridinio asmens kodas ______________, kurios buveinė yra
___________________________________, atstovaujama _________________________________.
2.2. Pardavėjas UAB „TD Baltic“, juridinio asmens kodas 111596385, PVM mokėtojo kodas
LT115963811, kurios buveinė yra Šeimyniškių g. 21, Vilnius, LT-09236, Lietuva, atstovaujama
direktorės Rūtos Dabašinskaitės-Vitkės.
3. Sutarties objektas ir dalykas
3.1. Pasirašydamos Sutartį sutarties šalys susitaria dėl prekių pirkimo ir pardavimo pagal Pardavėjo
Bendrąsias pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygas, patvirtintas Pardavėjo ir galiojančias Sutarties
sudarymo metu.
3.2. Bendrosios pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygos Sutarties šalims taikomos tiek, kiek dėl jų pakeitimo
nėra aiškiai susitarta šiose specialiosiose pirkimo-pardavimo sutarties sąlygose.
4. Kitos sąlygos
Pirkėjui yra suteikta teisė pirkti prekes naudojant TD Online sistemą
Pirkėjui nėra suteikta teisė pirkti prekes naudojant TD Online sistemą ir atitinkamos Bendrųjų
pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygų nuostatos nėra taikomos.
4.2. Prekių pristatymo adresas: ________________________________________________________.
4.1.

✔

5.

„TD Online“ administratorius

5.1. Pirkėjas „TD Online“ administratoriumi skiria ir visus veiksmus susijusius su užsakymų pateikimu „TD
Online“ sistemoje įgalioja (Vardas, Pavardė, el. pašto adresas):
______________________________________________________________________________.
6. Bendrosios pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygos
Pirkėjas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad iki pasirašymo jam buvo sudarytos sąlygos susipažinti
tiek su specialiosiomis, tiek su Bendrosiomis pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygomis ir TD Online
sistemos naudojimo sąlygomis, yra su jomis susipažinęs ir įsipareigoja jų laikytis.
7. Šalių rekvizitai
Pirkėjas
______________________________________
Juridinio asmens kodas: __________________
Reg. adresas: __________________________
Adresas korespondencijai:
______________________________________
El. paštas iš kurio gali būti pateikiami užsakymai:
______________________________________
Tel.: __________________________________
A/S Nr. ________________________________

Pardavėjas
Uždaroji akcinė bendrovė „TD Baltic“
Juridinio asmens kodas: 111596385
Reg. adresas: Šeimyniškių g. 21, Vilnius, LT-09236,
Lietuva
Adresas korespondencijai: Šeimyniškių g. 21,
Vilnius, LT-09236, Lietuva
El. paštas: info@tdbaltic.lt
Tel.: +370 5 2780610
A/S Nr. LT52 7300 0100 0004 5680, AB bankas
Swedbank

8. Šalių parašai
Pirkėjo vardu:

Pardavėjo vardu:

.............................................................

Direktorė, Rūta Dabašinskaitė-Vitkė
............................................................

(pareigos, vardas, pavardė ir parašas)

(pareigos, vardas, pavardė ir parašas)
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UAB „TD BALTIC“ BENDROSIOMIS
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARČIŲ
SĄLYGOS
1. Pagrindinės Sutarties sąvokos
Asmens duomenys – visa informacija apie fizinį
asmenį, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai
galima
nustatyti,
pasinaudojant
asmenį
identifikuojančiais duomenimis (vardas, pavardė,
adresas, asmens kodas ir pan.) arba pagal
asmeniui
būdingus
fizinės,
fiziologinės,
genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar
socialinės tapatybės požymius.
1.2. Asmens
duomenų
tvarkymas
–
visi
automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens
duomenų rinkiniais atliekami veiksmai.
1.3. Kainininkas – Pardavėjo patvirtintas ir Sutartyje
nustatyta tvarka pateikiamas parduodamų Prekių
ir Prekių kainų sąrašas.
1.4. Pardavėjas - UAB „TD Baltic“.
1.5. Pirkėjas – Specialiosiose pirkimo – pardavimo
sutarties sąlygose nurodytas subjektas sudaręs
Sutartį.
1.6. Prekės - visos prekės, kurias parduos ir/arba
pristatys Pardavėjas ir darbus ir/arba paslaugas,
kurias atliks Pardavėjas Pirkėjui.
1.7. Specialiosios pirkimo – pardavimo sutarties
sąlygos
–
Sutarties
šalių
pasirašytos
Specialiosios pirkimo – pardavimo sutarties
sąlygos išreiškiančios šalių valią sudaryti Sutartį
ir nustatančios jos turinį.
1.8. Sutarties šalys arba Šalys – Pirkėjas ir
Pardavėjas.
1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis,
kurią sudaro Specialiosios pirkimo – pardavimo
sutarties sąlygos ir šios Bendrosios pirkimo –
pardavimo sutarčių sąlygos, taip pat visi šalių
pasirašyti pakeitimai, papildymai, patvirtinti
Užsakymai, kredito susitarimai ir TD Online
sistemos naudojimo sąlygos (jei naudojamasi TD
Online sistema).
1.10. TD Online sistema – Pardavėjo valdoma
elektroninė užsakymų pateikimo ir patvirtinimų
gavimo sistema.
1.11. Užsakymas – Sutartyje nustatyta tvarka Pirkėjo
pateikiamas Prekių užsakymas.
1.1.

2. Bendrosios nuostatos
2.1.

2.2.

Šios Bendrosios pirkimo – pardavimo sutarčių
sąlygos yra taikomos visoms Pardavėju
sudaromoms pirkimo – pardavimo, tiekimo ir
kitoms sutartims.
Sutartiniams Šalių santykiams netaikomos jokios
kitos nuostatos išskyrus tas, dėl kurių aiškiai
susitarta Specialiosiose pirkimo – pardavimo
sutarties sąlygose.

2.3.

Specialiosiose pirkimo – pardavimo sutarties
sąlygose naudojamos sąvokos ir terminai savo
prasme atitinka Bendrosiose pirkimo – pardavimo
sutarčių sąlygose nustatytas reikšmes išskyrus
atvejus, kai dėl to yra aiškiai susitarta
Specialiosiose pirkimo – pardavimo sutarties
sąlygose.

3. Prekių asortimentas ir kaina
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

Prekių asortimentas ir Prekių kaina yra nurodoma
Kainininke.
Pirkėjas gali susipažinti su atitinkamu metu
galiojančiu asortimentu Pardavėjo būstinėje arba
su Kainininku internetu, jei Pirkėjui yra suteikta
teisė pirkti Prekes naudojant TD Online sistemą.
Prekių asortimentas bei kaina Kainininke
pateikiami informaciniais tikslais ir nėra laikomi
Pardavėją įpareigojančia oferta. Neatsižvelgiant į
kitas Sutarties sąlygas, Pardavėjas visais
atvejais turi teisę vienašališkai keisti Prekių
asortimentą ir kainą iki Užsakymo patvirtinimo.
Nepriklausomai nuo to, kokią valiuta Prekių kaina
nurodoma
Kainininke,
Pirkėjas
apmoka
Pardavėjui už Prekes eurais pagal Lietuvos
banko nustatytą euro ir atitinkamos užsienio
valiutos santykį, galiojantį sąskaitos išrašymo
dienai, konvertuojant Prekės kainą, išreikštą
Užsakyme nurodyta užsienio valiuta Užsakymo
patvirtinimo dienai. Pirkėjas prisiima visą su
valiutos kurso kitimu susijusią riziką.
Kainos nuolaidos gali būti taikomos tik esant
atskiram Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimui.
Kainininkuose ir patvirtintuose Užsakymuose
nurodoma kaina neapima Pirkėjo mokėjimų už
transportavimą ir pirkimo-pardavimo formalumų
tvarkymą. Šių papildomų paslaugų įkainius
Pardavėjas nurodo savo interneto puslapyje.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti interneto
puslapyje
nurodytus
įkainius, tačiau tokie
pakeisti įkainiai negalioja Pardavėjo iki įkainių
pakeitimo patvirtintų Užsakymų atžvilgiu.

4. Užsakymų
atšaukimas
4.1.

4.2.

4.2.1.
4.2.2.

pateikimas,

patvirtinimas

ir

Užsakymo formą tvirtina Pardavėjas. Priimami tik
pagal Pardavėjo patvirtintą formą pateikti
Užsakymai.
Pardavėjas
gali
bet
kada,
vienašališkai keisti Užsakymo formą apie jos
pakeitimus pranešdamas Pirkėjui prieš vieną
dieną arba paskelbdamas naują formą savo
internetiniame puslapyje prieš 3 dienas.
Pirkėjas Prekių Užsakymo formą, o Pardavėjas
Užsakymo patvirtinimą bei kitus pranešimus
pagal Sutartį, gali pateikti:
Pateikdamas Pardavėjui rašytinį Užsakymą;
arba
Pateikdamas Užsakymą elektroninėmis ryšio
priemonėmis (naudojant TD Online sistemą, jei
Pirkėjui yra suteikta teisė pirkti Prekes naudojant
TD Online sistemą, arba kitą Pardavėjo įdiegtą
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elektroninę Užsakymų pateikimo formą, arba
elektroninį paštą).
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Naudojant TD Online sistemą Užsakymai yra
priimami vadovaujantis Pardavėjo internetinėje
svetainėje skelbiamomis TD Online sistemos
naudojimo sąlygomis. Naudodamasis TD Online
paslaugomis
Pardavėjas
įsipareigoja
besąlygiškai vadovautis TD Online sistemos
naudojimo sąlygomis ir atsako už duomenų
pateiktų TD Online sistemos naudojimo tikslais
teisingumą. Teisės naudotis TD Online sistema
suteikimas patvirtinamas Specialiosiose pirkimo
– pardavimo sutarties sąlygose.
Pirkėjas yra atsakingas už Užsakymų pateikimui
naudojamų priemonių saugumą ir prieinamumą
išimtinai
Užsakymus
pateikti
įgaliotiems
asmenims. Visi ir bet kokie Užsakymai pateikti
naudojant Specialiosiose pirkimo – pardavimo
sutarties sąlygose nurodytus adresus ir numerius
bus laikomi galiojančiais.
Užsakymai laikomi patvirtintais Pardavėjo ir
įpareigojančiais Pirkėją nupirkti užsakytas
Prekes, kai Pardavėjas išsiuntė tokio Užsakymo
patvirtinimą
bet
kokiomis
priemonėmis
paminėtomis 4.2 punkte (t.y. patvirtino
Užsakymą).
Jei Pardavėjo atsiųstas Užsakymo patvirtinimas
nesutampa su Pirkėjo pateiktu Užsakymu
(išskyrus smulkius neatitikimus ar aiškias klaidas
su akivaizdžiu teisingu sprendimu), toks
Užsakymo patvirtinimas bus laikomas Pardavėjo
atsisakymu patvirtinti pateiktą Užsakymą ir
pasiūlymu Pirkėjui pateikti naują Užsakymą
nurodytomis sąlygomis. Tokio pakartotinio
Užsakymo patvirtinimui taikoma 4.5 punkte
nustatyta tvarka.
Pirkėjas gali atsisakyti Pateikto Užsakymo iki jo
patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo, pateikdamas
Pardavėjui atitinkamą pranešimą. Po Užsakymo
patvirtinimo Pirkėjas gali atsisakyti Užsakymo tik
Pardavėjui leidus.
Pardavėjas sprendimą dėl Užsakymo priima per
3 darbo dienas. Užsakymo nepatvirtinus per šį
terminą laikoma, kad Užsakymą patvirtinti yra
atsisakyta.
Nepriklausomai nu to, kas numatyta šiose
sąlygose, Pardavėjas gali bet kada vienašališkai
atšaukti patvirtintą Užsakymą, nusiųsdamas
pranešimą apie tai Pirkėjui bei, esant
galimybei,
pateikdamas Pirkėjui pasiūlymą
pateikti naują Pirkėjo Užsakymą. Tokiu atveju
toks naujas Pirkėjo Užsakymas laikomas
patvirtintu, kai tokį naują Pirkėjo Užsakymą
patvirtina Pardavėjas, kaip numatyta 4.5 punkte.
Pardavėjas įsipareigoja elgtis sąžiningai ir
naudotis šia teise tik jei Užsakymo vykdymas dėl
nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių tampa
neįmanomu arba iš esmės padidėja įvykdymo
kaina.

5. Prekių kokybė ir priėmimas
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Jei Kainininke arba Užsakymo patvirtinime
nenurodoma kitaip, Prekių kokybė atitinka
gamintojo
specifikacijas,
standartus
bei
technines
sąlygas,
nurodytas
Prekių
techniniuose dokumentuose.
Prekių perdavimo momentu Pardavėjo įgaliotas
atstovas ir Pirkėjo įgaliotas atstovas apžiūri
Prekes pagal važtaraštyje ir/arba PVM
sąskaitoje-faktūroje nurodytą Prekių asortimentą.
Pirkėjas privalo priimti nurodytą asortimentą
atitinkančias pristatytas Prekes šių sąlygų 5.3 5.4 punkte nustatyta tvarka.
Apžiūrėdamas Prekes, Pirkėjo įgaliotas atstovas
privalo patikrinti ir įsitikinti, kad nepažeistas
Prekių išorinis įpakavimas ir nėra Prekės
išvaizdos išorinių defektų (kai tokius defektus
galima
nustatyti
nepažeidžiant
Prekių
įpakavimo). Pažeidimų nenustačius, Pirkėjo
įgaliotas atstovas priima Prekes pasirašydamas
ant prekių vežimo dokumentų.
Esant Prekės išorinio įpakavimo pažeidimų,
Pardavėjo atstovas kartu su Pirkėjo atstovu ją
išpakuoja, apžiūri ir įvertina. Nesant išorinio
defekto Prekė iškraunama ir priimama Pirkėjo,
kaip numatyta Sutarties 5.3 punkte, kartu
surašant aktą, kuriame pažymima ir trumpai
aprašoma išorinio įpakavimo pažeidimas.
Prekė su išoriniu defektu gali būti
Pirkėjo
nepriimama ir grąžinama Pardavėjo atstovui
arba gali būti priimama Pirkėjo, suderinus (su
atsakingais Pardavėjo atstovais centrinėje
būstinėje) priimtiną Prekės pirkimo-pardavimo
kainą ir surašant apie tai atitinkamą aktą.
Po Prekių perdavimo Pirkėjo pareikštos
pretenzijos dėl Prekių kiekio, dėl Prekės išorinio
įpakavimo pažeidimų ar Prekės išorinių
pažeidimų teisinių pasekmių nesukuria ir Pardavėjui
nėra privalomos.

6. Garantija
6.1.

6.2.

6.3.

Pardavėjo Pirkėjui parduodamoms Prekėms
galioja atitinkamų Prekių gamintojų toms
Prekėms
suteikti garantiniai terminai bei
garantijos sąlygos, apibrėžti konkrečios Prekės
techniniuose dokumentuose. Garantinis terminas
pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo
Pirkėjui momento.
Šalys susitaria ir pripažįsta, jog Pardavėjas pats
garantinio remonto neatlieka. Pardavėjas tik
tarpininkauja
suteikiant
Prekių
gamintojo
garantiją, tai yra, nurodo atitinkamo gamintojo
techninius centrus Lietuvoje, į kuriuos Pirkėjas
turi kreiptis dėl garantinio Prekių aptarnavimo.
Jei atitinkamo Prekių gamintojo techninių
centrų Lietuvoje nėra, Pirkėjas savo sąskaita
pristato Prekes į Pardavėjo nurodytą vietą
Lietuvoje, iš kur jos siunčiamos garantiniam
remontui į užsienį.

Patvirtinta ir galioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Prekės, kurių neįmanoma pataisyti ir kurios
turi būti keičiamos, Pirkėjo turi būti pristatomos
Pardavėjui originalios komplektacijos, išskyrus
atvejus, kuomet pagal atitinkamos Prekės
gamintojo garantijos sąlygas tai nėra privaloma.
Pirkėjas kartu su garantiniam remontui ar
pakeitimui pateikiamomis Prekėmis privalo
pateikti Pardavėjui atitinkamą pirkimo sąskaitos
kopiją bei užpildyti Pardavėjo pateiktą Prekių
grąžinimo formą.
Paaiškėjus, kad Prekės, išsiųstos garantiniam
remontui
į
užsienį,
atitinka
gamintojo
specifikacijas, standartus bei technines sąlygas,
nurodytas Prekių techniniuose dokumentuose, ir
tinkamai veikia arba kad Prekės buvo pažeistos
dėl nuo Pirkėjo priklausančių veiksnių (garantija
yra netaikoma, kaip numatyta šių sąlygų 6.7
punkte) ir dėl to joms neatliekamas garantinis
remontas, Prekių transportavimo ir su tuo
susijusias išlaidas Pardavėjui apmoka Pirkėjas.
Gamintojo nustatyta garantija nėra taikoma, jei
paaiškėja, kad Prekės defektai atsirado dėl
netinkamo Prekės naudojimo, t.y. dėl savavališko
remonto, dėl pakeistos komplektacijos ar pan.,
buvo nesilaikyta gamintojo nustatytų naudojimo,
laikymo ar kitų instrukcijų.

7. Prekių pristatymas
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Jei nėra susitarta kitaip, Pardavėjas pristato
Prekes Pirkėjui Specialiosiose pirkimo –
pardavimo sutarties sąlygose nurodytu adresu.
Už pristatymą ir kitas papildomas paslaugas
mokama šių sąlygų 3.6 punkte nustatyta kaina.
Pirkėjas privalo būti pasiruošęs priimti Prekes
Pardavėjo nustatytu laiku bei padėti Pardavėjo
atstovui jas iškrauti. Pirkėjas pristatytas Prekes
privalo priimti nedelsdamas.
Jei Pirkėjas nepriima Prekių kaip nustatyta šių
sąlygų 5 straipsnyje, Pardavėjas gali parduoti tas
pačias Prekes kitiems pirkėjams, o Pardavėjas
privalo sumokėti šiose sąlygose nustatytas
netesybas bei atlyginti Pardavėjo išlaidas
susijusias su Užsakymo vykdymu, įskaitant, bet
neapsiribojant mokėjimu už transportavimą ir
pirkimo-pardavimo formalumų tvarkymą.
Pardavėjui pardavus tas pačias Prekes kitiems
pirkėjams atitinkamas Užsakymas laikomas
pasibaigusiu.

8. Mokėjimo tvarka
8.1.

8.2.

Atsiskaitymai tarp Šalių vykdomi bankiniais
pavedimais nebent yra atskirai susitarta kitaip.
Mokėjimai laikomi įvykdytais tada, kai jie įskaitomi
į Specialiosiose pirkimo – pardavimo sutarties
sąlygose nurodytą Pardavėjo sąskaitą arba kitą
Pardavėjo nurodytą sąskaitą.
Pirkėjas privalo įvykdyti mokėjimus už Prekes ir
atsiskaityti pagal šių sąlygų 8.1 punktą avansu, iki
Užsakymo patvirtinime nurodytos datos. Šalys
susitaria, kad Užsakymo patvirtinimas yra
pakankamas pagrindas mokėjimui atlikti.

Pardavėjas atsisako perduoti Prekes šių sąlygų
nustatyta tvarka iki tinkamo atsiskaitymo. Pirkėjui
delsiant atsiskaityti ilgiau kaip 5 dienas,
Pardavėjas gali parduoti tas pačias Prekes
kitiems pirkėjams, o Pardavėjas privalo sumokėti
šiose sąlygose nustatytas netesybas bei atlyginti
Pardavėjo išlaidas susijusias su Užsakymo
vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant mokėjimu
už
transportavimą
ir
pirkimo-pardavimo
formalumų tvarkymą. Ši sąlyga neįpareigoja
Pardavėjo parduoti Prekes kitiems pirkėjams ir
neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos nupirkti Prekes,
jei jos nėra parduotos tretiesiems asmenims.
8.4. Pirkėjo prašymu Pardavėjas gali vienašališkai
nustatyti kredito limitą.
8.5. Kredito limito nustatymas yra Pardavėjo teisė, bet
ne pareiga.
8.6. Pardavėjas gali atsisakyti suteikti Kredito limitą,
bet kuriuo metu vienašališkai keisti bet kurias
kredito limito sąlygas arba jį panaikinti. Nesant
Sutarties pažeidimo, panaikinus ar sumažinus
kredito limitą (sumą arba terminą) visa panaudota
kredito limito suma (arba panaudota naujo kredito
limito suma/terminą viršijanti suma) turi būti
sumokėta į Pardavėjo sąskaitą ne vėliau kaip per
3 kalendorines dienas nuo tokio kredito limito
sumažinimo arba panaikinimo ir pranešimo apie
tai 4.2 punkte nurodytomis priemonėmis
išsiuntimo momento.
8.7. Pirkėjui pažeidus Sutartį Pardavėjas turi teisę
reikalauti nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną
kalendorinę dieną nuo pranešimo apie tai 4.2
punkte nurodytomis priemonėmis pateikimo
momento, grąžinti visą arba dalį panaudoto
kredito limito sumos.
8.8. Nustatant Kredito limitą, Pardavėjas ir/ar tokius
veiklos
kreditus
apdraužianti
Pardavėjo
pasirinkta draudimo bendrovė turi teisę naudotis
informacija apie Pirkėją, kurią suteikia tretieji
asmenys bei pats Pirkėjas, o Pirkėjas įsipareigoja
pateikti Pardavėjui pastarojo reikalaujamą ar kitą
Pirkėjui žinomą informaciją, padedančią įvertinti
Pirkėjo finansinę būklę ir jo galimybes tinkamai
vykdyti Sutartį, tame tarpe suteikti visus
įgaliojimus tokiai informacijai rinkti.
8.9. Pirkėjui viršijus suteiktą kredito limitą, pažeidus
mokėjimo terminą arba kitas nustatytas kredito
limito sąlygas, Pardavėjas įgyją teisę sustabdyti
Pirkėjo Užsakymų vykdymą.
8.10. Visos Pirkėjo Pardavėjui mokamos sumos yra
automatiškai užskaitomos seniausiems Pirkėjo
įsipareigojimams
Pardavėjui
padengti,
nepriklausomai nuo to, kokia mokėjimo paskirtis
yra nurodyta Pirkėjo mokėjimo dokumentuose.
8.3.

9. Nuosavybės teisė ir suvaržymai
9.1.

Nepriklausomai nuo to, ar Prekės yra perduotos,
Prekių nuosavybės teisė pereina Pirkėjui tik nuo
visiško atsiskaitymo su Pardavėju momento.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Atsitiktinio Prekių žuvimo ar sugadinimo, o taip
pat bet kokio jų vertės sumažėjimo rizika pereina
Pirkėjui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.
Iki Prekių nuosavybės teisės perėjimo Pirkėjui
momento Pardavėjas privalo saugoti ir tinkamai
sandėliuoti Prekes, atsižvelgdamas į gamintojų
rekomendacijas. Pardavėjui draudžiama naudoti
Prekes taip, kad galimai sumažėtų jų vertė arba
jų perdavimas Pirkėjui apsunktų arba taptų
neįmanomas.
Pardavėjas turi teisę nedelsiant reikalauti grąžinti
jam nuosavybės teise priklausančias Prekes, jei
yra pažeisti šiose sąlygose arba atskiruose Šalių
susitarimuose nustatyti atsiskaitymo terminai.
Pirkėjui yra žinoma, kad atskiroms Prekėms jų
gamintojai arba įgalioti platintojai yra numatę
platinimo, antrinio pardavimo ir kitus papildomus
ribojimus. Pirkėjas Prekes įsigyja savo rizika, t.y.
iki Prekių Užsakymo privalo išsiaiškinti ar
užsakomoms Prekėms yra taikomi ribojimai ir jų
laikytis. Pirkėjas nevykdydamas šių pareigų
prisiima visą atsakomybę dėl tokių pareigų
pažeidimo, įskaitant ir bet kokios Pardavėjo dėl to
patirtos žalos atlyginimą.

10. Asmens duomenys
10.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos, jei sudarant ar
vykdant Sutartį yra tvarkomi Asmens duomenys.
Šalys susitaria, jog Asmens duomenys tvarkomi
šia tvarka:
10.1.1. Pardavėjas netikrina Pirkėjo perduodamų
Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir laiko, o
Pirkėjas garantuoja ir patvirtina, kad Pirkėjo
perduodami Asmens duomenys yra teisėtai
surinkti, valdomi, naudojami bei tvarkomi ir
Pirkėjas turi teisę perduoti Asmens duomenis
Pardavėjui.
10.1.2. Pardavėjas iš Pirkėjo gautus Asmens duomenis
naudoja, valdo ir tvarko Sutarties įvykdymo
tikslu. Šiuo pagrindu Pardavėjas Asmens
duomenis gali atskleisti ir pagal Sutartį prekes
pristatančiam kurjeriui ar kitam trečiajam
asmeniui.
10.1.3. Perduodamų Asmens duomenų apimtis ir
saugojimo terminas yra nustatomi pagal Prekes,
kurias pagal Sutartį įsigyja Pirkėjas ir su kuriomis
yra susijęs Asmens duomenų tvarkymas.
10.1.4. Pardavėjas Asmens duomenis tvarko ne ilgiau
nei tai yra būtina Sutarties tikslams pasiekti,
nebent jis turi teisėtą pagrindą tvarkyti Asmens
duomenis ilgiau.
10.1.5. Pirkėjas užtikrina saugų Asmens duomenų
perdavimą Pardavėjui (slaptažodžiu, ribota
prieiga šifruote ar pan. būdu).
10.1.6. Jei Asmens duomenų subjektas ir/ ar įgaliota
institucija Pardavėjui praneša, kad Asmens
duomenis surinkti, naudojami, valdomi, tvarkomi
neteisėtai, Pardavėjas tokios informacijos
netikrina, bet laiko, kad ji yra teisinga ir turi teisę
sustabdyti visus ar dalį Asmens duomenų

tvarkymo veiksmų. Pirkėjas padengia visas dėl
to Pardavėjo patirtas išlaidas, kaštus, žalą ir
nuostolius, įskaitant ir kompetentingų institucijų
paskirtas baudas.
10.1.7. Šalys įsipareigoja savo lėšomis ir jėgomis
įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines
priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis
nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio
kito neteisėto tvarkymo.
10.1.8. Jei Pirkėjas nevykdo su Asmens duomenų
apsauga susijusių įsipareigojimų, nustatytų šioje
Sutartyje ir/ar kylančių iš teisės aktų reikalavimų
ir/ar privalomų nurodymų, ar Pirkėjo pateikti
patvirtinimai ar garantijos tampa neteisingomis,
Pardavėjas turi teisę sustabdyti Sutarties
vykdymą tiek, kiek tai yra susiję su Asmens
duomenų bet kokiu naudojimu Sutarties
vykdymui, iki tol, kol Pirkėjas pradės tinkamai
vykdyti tokias pareigas ir pašalins pasekmes,
kilusias dėl tokio pareigų nevykdymo. Pirkėjas
padengia visas dėl to Pardavėjo patirtas
išlaidas, kaštus, žalą ir nuostolius
10.1.9. Kai Pirkėjas arba Pirkėjo klientas perduoda
garantiniam remontui ar gražina Prekę, Pirkėjas
yra atsakingas už informaciją ir duomenis,
įskaitant ir Asmens duomenis, esančius tokioje
Prekėje. Tokiu atveju Pardavėjas neprivalės
užtikrinti, kad Prekėje esanti informacija ir
duomenys būtų tvarkomi teisėtai.
11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas, praleidęs atsiskaitymo už Prekes
terminus, nustatytus šių sąlygų 8.2 punkte, moka
Pardavėjui 0,05 proc. palūkanas už kiekvieną
mokėjimo
termino
praleidimo
dieną,
skaičiuojamas nuo laiku nesumokėtos sumos.
Pirkėjas kompensuoja Pardavėjui visas išlaidas,
susijusias su Pirkėjo įsiskolinimų Pardavėjui
išieškojimu,
įskaitant
pagrįstas
išlaidas
teisininkams bei veiklos kredito draudimo
išlaidas.
11.2. Pirkėjas be pateisinamos priežasties atsisakęs
priimti (nepriėmęs) užsakytų Prekių, moka
Pardavėjui netesybas lygias 30 (trisdešimt)
procentų nuo nepriimtų Prekių vertės, kurios
laikomos minimaliais Pardavėjo nuostoliais.
11.3. Šalys įsipareigoja atlyginti viena kitai bet kokius
nuostolius, žalą ar išlaidas (įskaitant teismo
išlaidas bei išlaidas advokatams), kuriuos Šalis
patyrė ar kurie atsirado dėl to, kad kita Šalis
pažeidė, nevykdė ar netinkamai vykdė kurį nors
savo sutartinį įsipareigojimą (įskaitant ir dėl
konfidencialumo užtikrinimo) pagal Sutartį.
11.4. Šalys susitaria, kad Pardavėjo atsakomybė
ribojama išimtinai pirkėjo patirtais ir įrodytais
tiesioginiais nuostoliais, kurie visais atvejais
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negali viršyti 5 proc. nuo Užsakymo, su kurio
vykdymu siejamas Sutarties pažeidimas, kainos.
12. Konfidenciali informacija
12.1. Konfidencialia informacija laikytina visa savo
esme neviešą informacija, įskaitant, bet
neapsiribojant:
12.1.1. Pardavėjo nuolaidų politika;
12.1.2. Prekių kainos, išskyrus skelbiamas viešai;
12.1.3. Pardavėjo
tiekėjai
(ne
gamintojai),
nepriklausomai nuo to ar informacija apie juos
yra gauta iš Pardavėjo ar per Prekių
transportavimo dokumentus;
12.1.4. Šalių sumokėtos netesybos ir bet kokie kiti
tarpusavio mokėjimai, reikalavimai ir reikalavimų
atsisakymai.
12.2. Šalys įsipareigoja saugoti visą konfidencialią
informaciją ir be kitos Šalies sutikimo neatskleisti
tretiesiems
asmenims,
išskyrus
Lietuvos
Respublikos įstatymų imperatyviai nustatytus
atvejus,
kiekvienos
šalies
teisininkus,
konsultantus bei auditorius. Šalys patvirtina, kad
konfidenciali informacija turi būti saugoma ir
negali būti atskleista jokiam trečiajam asmeniui.
12.3. Konfidencialia informacija nelaikoma:
12.3.1. informacija, kuri yra vieša pagal teisės aktus;
12.3.2. informacija, kuri tampa viešai žinoma ne dėl
šioje
Sutartyje
esančių
konfidencialumo
įsipareigojimų pažeidimo ir (ar) kitų teisės
pažeidimų;
12.3.3. informacija, kurią privaloma atskleisti pagal
įstatymų imperatyvaus pobūdžio reikalavimus,
bet tik tokia apimtimi, kiek atskleidimas būtinas
pagal minėtus įstatymus.
12.4. Konfidencialumo
įsipareigojimai
galioja
neterminuotai, nepriklausomai nuo Sutarties
galiojimo.
12.5. Šalys privalo nedelsiant pranešti viena kitai, jei
joms tapo žinoma ar jos įtarė, kad konfidenciali
informacija
buvo
atskleista
asmenims,
neturintiems teisės jos gauti.
13. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
13.1. Sutartis įsigalioja šalims pasirašius Specialiąsias
pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas.
13.2. Sutartis sudaroma neterminuotam laikotarpiui ir
gali būti bet kurios iš Šalių vienašališkai nutraukta
pranešus kitai šaliai ne mažiau kaip prieš 10
kalendorinių dienų.
13.3. Nutraukus Sutartį visi patvirtinti Užsakymai lieka
galioti, jų vykdymui ir atsiskaitymui pagal juos
taikomos visos Sutarties sąlygos.
13.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti
Bendrąsias pirkimo – pardavimo sutarties
sąlygas pranešęs Pirkėjui apie tai ne vėliau kaip
prieš 30 kalendorinių dienų.
13.5. Be išankstinio kitos Šalies sutikimo draudžiama
perleisti Sutartimi įgytas teises ir pareigas,
išskyrus Pardavėjo teisę perleisti pradelstus
Pirkėjo įsiskolinimus.

13.6. Bet kurios iš Sutarties nuostatų ar jos dalių
negaliojimas
nedaro
automatiškai
negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Jeigu
bet kuri iš Sutarties nuostatų dėl savo
prieštaravimo
teisės
aktų
reikalavimams
yra/tampa negaliojanti ar iš dalies galiojanti,
Šalys privalo nedelsiant imtis visų protingų
priemonių, kad deramai pakeistų tokią nuostatą,
maksimaliai išsaugant ir neiškraipant tiek iki tol
buvusios nuostatos, tiek pačios Sutarties esmės
bei prasmės, o taip pat imasi visų protingų
priemonių, kad išvengtų dėl to neigiamų
pasekmių Šalims.
14. Ginčų sprendimas ir taikytina teisė
14.1. Sutartis sudaryta, jai taikoma ir ji turi būti
aiškinama,
interpretuojama
vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teise.
14.2. Visi tarp Šalių kilę nesutarimai ir ginčai
sprendžiami abipusių derybų būdu.
14.3. Jeigu Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, jis
sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka, kompetentingame teisme
Vilniuje.
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TD ONLINE SISTEMOS NAUDOJIMO
SĄLYGOS
4.4.
1. Naudojamos sąvokos
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Administratorius – Pirkėjo paskirtas ir įgaliotas
Sistemos naudojimą kontroliuojantis atstovas,
kurio identifikaciniai duomenys ir informacija
nurodyti Specialiosiose pirkimo – pardavimo
sutarties sąlygose.
Sistema - TD Online sistema.
Slaptažodis – šių taisyklių tvarka Administratoriui
suteikiamas slaptažodis.
Vartotojai – Pirkėjo samdomi ir Administratoriaus
paskirti asmenys (Pirkėjo darbuotojai ir įgalioti
atstovai), turintys teisę naudotis „TD Online“
sistema.
Kitos šiose sąlygose naudojamos sąvokos
atitinka UAB „TD Baltic“ Bendrosiose pirkimo –
pardavimo sutarčių sąlygose naudojamas
sąvokas išskyrus, kai šiose sąlygose aiškiai
nurodoma kitaip.

2. Sistemos paskirtis
2.1.

2.2.

Sistema suteikia Pirkėjui patogią ir greitą
galimybę elektroniniu būdu pateikti Prekių
Užsakymus Pardavėjui bei gauti tokių Užsakymų
patvirtinimus.
Pirkėjas yra Sistemos naudotojas. Sistemos
naudojimas nesuteikia Pirkėjui jokių teisių į
Sistemos intelektinę nuosavybę.

3. Užsakymai ir jų vykdymas
3.1.

3.2.

3.3.

Pirkėjo pateikti Užsakymai priimami, tvirtinami ir
vykdomi
vadovaujantis
specialiosiomis
ir
Bendrosiomis pirkimo – pardavimo sutarčių
sąlygomis.
Užsakymo pateikimas naudojantis Sistema
nedaro įtakos Bendrųjų pirkimo – pardavimo
sutarčių sąlygų taikymui.
Administratoriaus ir Vartotojų pateikti Užsakymai
yra įpareigojantys Pirkėją.

4.5.

5. Slaptažodis
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.
5.4.

4.2.

Sistemos naudojimo tikslais Pirkėjas skiria
Administratorių, kuris veikia kaip Pirkėjo atstovas
naudojantis Sistema.
Administratorius atlieka šias funkcijas:

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Skiria Vartotojus ir administruoja jų veiksmus;
Suteikia slaptažodžius Vartotojams;
Atšaukia vartotojus;
Kontroliuoja Sistemoje pateiktos informacijos
(adresų, kitų kontaktinių duomenų ir kt.)
teisingumą ir įvykus pasikeitimams užtikrina jų
atnaujinimą.

4.3.

Pardavėjas praradęs prisijungimo prie TD Online
sistemos kontrolę turi teisę pakeisti Slaptažodį

Sistemos naudojimo tikslais Pardavėjas suteikia
Administratoriui Slaptažodį.
Slaptažodis atlieka šias funkcijas:
Suteikia prieigą prie Sistemos ir leidžia ja
naudotis;
Identifikuoja Pirkėją Sistemoje;
Patvirtina Pirkėjo sutikimą su pateikiamais
Užsakymais ir kitais veiksmais Sistemoje.
Pirkėjas yra atsakingas už Slaptažodžio
konfidencialumą ir tinkamą naudojimą.
Pirkėjui praradus Slaptažodį arba Slaptažodį
sužinojus tretiesiems asmenims, visi veiksmai
atlikti naudojantis Slaptažodžiu iki rašytinio
prašymo pakeisti/panaikinti Slaptažodį gavimo
laikomi atliktais Pirkėjo ir jį įpareigojančiais. Šios
nuostatos mutatis mutandis taikomos ir Vartotojų
slaptažodžiams.

6. Sistemos veikimas ir tobulinimas
6.1.

6.2.
6.2.1.

4. Administratorius
4.1.

nedelsiant raštu pranešdamas Pardavėjui. Tokiu
atveju Pirkėjui suteikiamas naujas slaptažodis
arba sudaromos galimybės pačiam nustatyti
naują slaptažodį.
Sistemos naudojimo klausimai sprendžiami
kontaktuojant išimtinai su Administratoriumi ir jo
paskirtais Vartotojais.
Pirkėjas
prisiima
visą
atsakomybę
už
Administratoriaus ir jo paskirtų Vartotojų
veiksmus naudojantis Sistema. Visa netinkamo
Sistemos naudojimo rizika tenka Pirkėjui.

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.

Sistema yra pagalbinė Sutarties vykdymo
priemonė ir jos veikimas arba neveikimas neturi
įtakos bendram Sutarties galiojimui ir vykdymui.
Sistemos sutrikimai, veiklos nutraukimas ar bet
kokie trukdžiai negali būti pagrindu žalos Pirkėjui
atsiradimui
ir
tokios
žalos
atlyginimo
reikalavimams.
Pardavėjas, be išankstinio Pirkėjo įspėjimo ir
nenurodydamas priežasčių, turi teisę:
Vienasmeniškai keisti (perdaryti, modifikuoti ir
k.t.) Sistemą, įskaitant Pirkėjui suteikto
Slaptažodžio keitimą;
Laikinai sustabdyti priėjimą prie Sistemos
(naudojimąsi ja) dėl remonto, atnaujinimo ar kitų
priežasčių;
Nutraukti Sistemos funkcionavimą;
Apriboti Pirkėjo, Administratoriaus ar atskirų
Vartotojų galimybes naudotis Sistema.

7. Sąlygų taikymas
7.1.

7.2.

Šios sąlygos taikomos Pirkėjo naudojimuisi
Sistema. Sąlygų taikymas neriboja Specialiųjų ir
Bendrųjų pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygų
taikymo.
Esant prieštaravimams tarp Specialiųjų ir
Bendrųjų pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygų bei
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7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

šių Sąlygų, šioms Sąlygoms pirmenybė taikoma
tiek, kiek tai susiję su Sistemos naudojimu, kitais
atvejais taikomos Specialiųjų ir Bendrųjų pirkimo
– pardavimo sutarčių sąlygų nuostatos.
Šios sąlygos gali būti keičiamos Pardavėjo bet
kada, be išankstinio Pirkėjo informavimo ir
sutikimo. Užsakymams Sistemoje taikomos
Užsakymų metu Pardavėjo internetiniame
puslapyje nurodytos Sistemos naudojimo
sąlygos.
Sistemos darbo nutraukimas neturi įtakos
Sutarties galiojimui ir vykdymui.
Sistemos naudojimui taikomos visos Specialiųjų
ir Bendrųjų pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygų
nuostatos, įskaitant, bet neapsiribojant sąlygas
dėl Prekių asortimento, kainos, Užsakymų,
Prekių kokybės ir priėmimo, garantijos, Prekių
pristatymo, mokėjimo tvarkos, teisių į Prekes
suvaržymų. atsakomybės ir konfidencialumo.
Pirkėjas pažeidęs šias sąlygas laikomas
pažeidusiu Sutartį.
Už šių sąlygų pažeidimus Šalys atsako
Specialiųjų ir Bendrųjų pirkimo – pardavimo
sutarčių sąlygų nustatyta tvarka.

