Priedas prie 202__-[.....]-[.....] pirkimo-pardavimo sutarties Nr.__________________
202__-[.....]-[.....], Vilnius
1. Šalys susitaria, kad Pardavėjas jo pasirinktu laiku, dažnumu, forma ir būdu pateiks Pirkėjui Pardavėjo
parinktą informaciją ir duomenis apie prekes, kuriomis prekiauja Pardavėjas (toliau – Duomenys),
elektroniniu formatu (xml), o Pirkėjas sumokės už tai Pardavėjui šiame priede nustatyta tvarka ir
sąlygomis.
2. Niekas šiame priede negali būti aiškinama taip, kad įpareigotų Pardavėją parduoti Pirkėjui tokias prekes
ir/ar už tokią kainą, kokie nurodyti Duomenyse.
3. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei per kiekvieną kalendorinį mėnesį Pirkėjas iš Pardavėjo neįsigis prekių
už ne mažiau nei 1000 (vienas tūkstantis) eurų (neskaičiuojant PVM), už tą kalendorinį mėnesį
Pirkėjas sumokės už Duomenis Pardavėjui atlyginimą, lygų 30 (trisdešimt) eurų (be PVM).
4. Šio priedo 3 punkte nurodytą atlyginimą Pirkėjas sumokės ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo to
kalendorinio mėnesio paskutinės dienos, už kurį jam kilo pareiga sumokėti, pervesdamas pinigus į šioje
Sutartyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą - LT52 7300 0100 0004 5680, esančią Swedbanke, banko
kodas 73000.
5. Pardavėjo atsakomybė pagal šį priedą yra ribojama suma, kurią Pirkėjas sumokėjo Padavėjui pagal šį
priedą.
6. Pardavėjo suteiktos paslaugos ir Duomenys yra skiriamos išimtinai tik Pirkėjui, todėl Pardavėjas
neatsako dėl tretiesiems asmenims atsiradusios žalos (nuostolių).
7. Šis priedas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja vienerius metus. Jei likus ne mažiau nei 30 dienų iki
priedo galiojimo termino pabaigos nei viena Šalis nepareiškia noro šį priedą nutraukti, šis priedas
automatiškai pratęsiamas dar vieneriems metams. Bet kokiu atveju šis priedas negali galioti ilgiau nei
Sutartis ir jo galiojimas automatiškai pasibaigia pasibaigus Sutarties galiojimui.
8. Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šį priedą vienašališkai ir nesikreipdama į teismą informuodama apie
nutraukimą kitą Šalį ne vėliau, kaip prieš 30 dienų iki nutraukimo.
9. Pardavėjas turi teisę nutraukti šį priedą vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą informuodamas apie
nutraukimą Pirkėją ne vėliau, kaip prieš 1 (vieną) dieną iki nutraukimo, tuo atveju, jei pirkėjas padaro
esminį šio priedo pažeidimą.
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