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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SUPPLY OF GOODS OF UAB ANVALDA STEEL AND GLASS 

Lentvaris 2021-02-22 

Application of the general terms and conditions 

1. These general terms and conditions of supply of goods of UAB Anvalda steel and glass (hereinafter 

referred to as the “General Conditions”) defines the general terms and conditions of supply of goods 

UAB Anvalda steel and glass, legal entity code 302991481, whose registered office address is Maironio 

str. 5-4, Trakai, Republic of Lithuania, business address is Klevų Avenue 46, Lentvaris, Republic of 

Lithuania, private limited liability company registered in the Register of Legal Entities of the Republic 

of Lithuania (hereinafter referred to as the “Supplier”). The General Conditions shall apply to the 

Supplier and persons purchasing the Supplier's goods and receiving the Supplier's offers for the supply 

of the Supplier’s goods (hereinafter referred to as the “Customer”). The Supplier and the Customer 

shall hereinafter collectively be referred to as the “Parties”, and each individually as the “Party”. 

 

2. The General Conditions are published on the Supplier’s website at http://www.anvalda.lt/ and shall be 

an integral part of the contract concluded between the Supplier and the Customer (hereinafter referred 

to as the “Contract”). The version of General Conditions in force at the time of approval of the Offer 

applies to the production and supply of the goods. In the event of contradictions between the special 

conditions specified in the Contract concluded between the Supplier and the Customer and these 

General Conditions, special conditions shall apply. 

 

Ordering of goods and conclusion of the Contract 

3. For the purpose of conclusion of the contract, the Supplier shall submit an offer to the Customer 

(hereinafter referred to as the “Offer”). The Offer shall be considered as an invitation to conclude the 

Contract, but does not oblige the Parties to conclude the Contract. Upon submission of the Offer by the 

Supplier, which does not specify a specific time for the approval of the Offer, the Offer shall expire 

within 30 calendar days from the date of submission of the Offer, unless otherwise stated by the 

Supplier in writing. The quantity of goods specified in the Offer is preliminary and adjusted in the drafts 

submitted by the Supplier after the conclusion of the Contract. 

 

4. The Contract shall be deemed to have been concluded upon approval of the Offer by the Customer. 

The Customer shall approve the Offer, drafts and other documents submitted by the Supplier in writing 

(including electronic means). The approval of the Customer’s Offer, drafts or other documents means 

that the Customer agrees with the offer and the information contained therein in the relevant 

document/e-mail/other information medium. The Parties shall also agree in writing on the deadlines 

for the supply of goods.  

 
5. By contract, the Supplier undertakes to transfer the goods to the Customer in accordance with the 

quantity and range agreed and adjusted by the Parties, and the Customer undertakes to accept and 

pay for the goods in accordance with the terms and conditions of the Contract, unless otherwise agreed 

in writing (including by electronic means). 

 

6. Any modifications to the Contract (specifications of the goods, prices, terms of payment, terms of 

manufacture/delivery, etc.) made after the conclusion of the Contract shall be agreed by written 

agreement between the Parties (including by electronic means). The Supplier, without prior notice, 

shall have the right to change the specification of goods or the method of production of goods, provided 

such changes do not violate the terms and conditions of the specification of the goods agreed in the 

Offer, drafts, or other documents and the interests of the Customer. 

 

7. The Customer shall have the right, without giving a reason, to withdraw from the Contract not later 

than within 3 working days after the date of conclusion of the Contract. The Customer must inform the 

Supplier in writing of his/her decision. In the event that the Customer cancels the performance of the 

Contract later than within 3 working days after the conclusion of the Contract without the fault of the 



Supplier, the Customer must pay a fine equal to 10% of the amount of the cancelled Contract specified 

in the Offer, and reimburse for all losses incurred by the Supplier. In the event that the Customer 

cancels the performance of the Contract for reasons beyond his/her control, the Customer shall not be 

subject to the condition of payment of a fine, however, the Customer must reimburse for all losses 

incurred by the Supplier.  

 

8. When submitting the Offer, concluding a draft or performing other actions necessary for the 

implementation of the Contract, the Supplier shall rely on the data and information provided by the 

Customer. The Customer shall be responsible for providing accurate and appropriate information to 

the Supplier. The Supplier shall not be liable for any discrepancy in the good/Contract if it results from 

the Customer's misrepresentation of data or information. 

 

Price and terms of settlement 

 

9. The Parties shall be deemed to agree on the selling price of the goods when the Customer approves 

the Offer in writing (including electronic means). Any price changes after the conclusion of the Contract 

shall be reconciled by written agreement between the Parties. 

 

10. In cases where, exchange rate of EUR and other currencies, price of materials or services provided by 

subcontractors, customs duties, minimum wage increase not less than 5% or in government 

intervention or similar cases with little or no control of the Supplier, the Supplier has the right to 

increase the sales price of ordered but not yet delivered goods. Supplier informs the Customer in 

writing (including electronic means) about changes in prices of ordered but not yet delivered goods, 

the Customer has the right to refuse the ordered goods by notifying the Supplier in writing (including 

electronic means) no later than 1 working day from the notification of changed prices date. If the 

Customer's withdrawal from the ordered goods is not received within the above-mentioned term, it 

shall be deemed that the Customer has agreed to the corresponding increase in the price of the goods. 

 

11. The invoice issued by the Supplier must be paid within the time limit provided for in the invoice, but 

not later than 1 day before the date of export of the goods agreed between the Parties. In the event 

that the Customer has a credit insurance granted by the credit insurance company Euler Hermes, 

he/she shall be granted a 30 calendar day period for deferral of payment of the invoice for the amount 

granted by the credit company, calculated from the date of issue of the invoice. Unless otherwise 

agreed in writing, the Customer, to whom the term of deferral of payment of the invoice applies, shall 

pay the remaining price until the date of departure of the goods. The day of payment shall be the day 

on which the money paid by the Customer is credited to the Supplier's bank account.  

 

12. If the Customer fails to pay the invoice issued by the Supplier in due time, the Supplier shall have the 

right to claim default interest of 0,05% from the overdue amount for each day of delay. 

 

Delivery and reception of goods 

 

13. The goods shall be delivered or presented to the Customer for withdrawal at a place agreed between 

the Parties.  

 

14. If, for any reason, the Customer instructs the Supplier to suspend delivery or production of goods, all 

expenses arising from such instruction (including expenses related to storage, downtime) shall be 

borne by the Customer. 

 

15. In the event that the Customer approves the drafts less than 30 calendar days before the agreed date 

of departure of goods, the Supplier reserves the right to set new delivery/export terms by giving prior 

notice to the Customer. 

 

16. If the Customer has arrears to the Supplier or exceeds the amount of credit insurance, the Supplier 

shall have the right to suspend all activities related to the goods produced to the Customer (including 



making of drafts). Upon renewal of the production works of goods after the payment of arrears, the 

Supplier shall have the right to set a new time limit for the departure of goods.   

 

17. The Customer shall be entitled to claim damages caused by the Supplier missing the intended deadline 

for the production or delivery of goods only if the Supplier has missed the deadline for the production 

or delivery of goods by more than 30 days.  

 

18. When accepting goods, the Customer must, at his/her own expense, verify their quantity, range, set-

up and quality and compliance with the requirements of the Contract and other applicable 

requirements. Acceptance of goods means that the goods meet the requirements of the Contract, 

quality and other applicable requirements. In the event that the Customer identifies any obvious 

defects in the quality or quantity of goods, he/she must mark the identified defect in the delivery 

document of the goods and, indicating the nature of the defects, inform the Supplier thereof. In the 

event that the Customer accepts the goods without checking the quantity, range, set-up, quality and 

compliance with the requirements of the Contract, quality and other requirements, the Customer shall 

lose the right to claim obvious defects in the goods.  

 

19. The Customer confirms that he/she will consider the acceptance of the Offer, draft, terms or any other 

form of approval and/or acceptance of goods by any of his/her employees or representative as a valid 

confirmation or appropriate reception of the goods, as appropriate. The signature of the Customer's 

representative or employee in the delivery document of goods shall be considered as confirmation that 

the Customer has received and accepted the goods specified in the relevant document. The Customer 

shall have the right to indicate the discrepancy of the goods in the delivery document, thereby 

accepting the goods with reservations or in part. 

 

Transfer of ownership 

 

20. The ownership right to the goods shall be transferred to the Customer only after the complete 

settlement of the goods. 

 

21. The risk of accidental loss or deterioration of goods and other risks related to the goods shall pass to 

the Customer without any restrictions from the moment of transfer of goods to the Customer. 

 

22. The Customer undertakes to carefully protect the goods the ownership of which has not yet been 

transferred to him/her in such a way that, prior to full settlement, the goods are identified as the 

property of the Supplier, maintaining their quality and properties. 

 

Warranty and defects 

 

23. The Supplier applies a 3-year warranty to the goods. The warranty period starts to run from the date 

of invoice. Goods or parts thereof may be covered by a warranty granted by a sub-supplier.  

 

24. The Customer shall have the right, within the warranty period, to apply to the Supplier for free removal 

of defects or replacement of goods. The value of elimination of the defect chosen by the Customer or 

replacement of the item/part of the item may not exceed 12% of the value of all or part of the goods 

indicated in the Offer (if the project was divided into parts). 

 

25. The warranty is not applicable to: 

25.1. parts whose painting defects are due to normal wear and/or damage (bending, cutting or 

other mechanical operation) and/or improper transport and/or improper storage and/or 

improper maintenance; 

25.2. parts whose paint coating has been affected by the use and/or corrosion of cleaning and/or 

abrasive cleaning agents; 

25.3. parts whose painting defects may have been caused by contact with materials capable of 

forming a galvanic pair and/or with aggressive substances (alkaline, acidic, etc.); 



25.4. changes in the gloss and colour tone brightness or discoloration of the painted surface of the 

parts used, and changes in other visual qualities of the paint layer caused by sunlight or rain, 

hail, temperature fluctuations or any other effect where the Offer does not expressly provide 

for resistance to these factors; 

25.5. other goods or parts of goods the defects of which have been caused by their misuse 

(including improper storage) or improper use.  

 

Repair of defects 

 

26. If the Customer notices non-obvious defects in the goods within the warranty period, the Customer 

must inform the Supplier immediately after such defects have been noticed, but not later than within 

7 days from the day of observation of the defects. The Customer must submit to the Supplier a written 

notice indicating the defects of the goods and their nature.  

 

27. In the event that the Customer fails to notify the Supplier of the non-obvious defects within 6 months 

from the date of observation of such defects, the Customer shall not have the right to apply to the 

Supplier for correction of the defects. 

 

28. After receipt of the written notice, the Supplier shall, within a reasonable period of time, eliminate the 

defects or replace the defective goods.  

 

29. If the Customer corrects the defects or replaces the goods (or parts thereof) without prior approval of 

the Supplier, all expenses incurred in correcting such defects or replacing the goods shall be borne by 

the Customer. 

 

30. From the moment when the Customer observes non-obvious defects in the goods, the Customer shall 

not have the right to transfer, assemble, repair or perform other actions which would make it difficult 

for the Supplier to repair or replace the defective goods.  

 

31. If the Supplier fails to correct the defects of the goods or does not replace the goods within a reasonable 

period of time, the Customer shall have the right, taking into account the defects, to demand a 

reduction in the purchase price or reimbursement of reasonable direct costs.  

 

32. If the Supplier has corrected the defects of the goods or replaced the goods with new ones, the 

warranty period for the replaced/repaired parts of the goods or replaced goods shall not be 

recalculated.  

 

Limitation of liability 

 

33. The Supplier shall be liable for the damage caused only if it is proved that the damage was caused by 

a mistake or negligence of the Supplier or of another person for whom the Supplier is responsible. 

 

34. The Supplier's liability for any claim arising out of or in respect of this Contract may not exceed 12% 

of the total price of the goods delivered under the Contract in question. The seller shall not be liable 

for indirect damages, including, but not limited to, lost profits, loss of production or injury resulting 

from the Contract.  

 

Return 

 

35. The goods are non-refundable and non-replaceable.  

 

  



Applicable law and disputes 

 

36. The Law of the Republic of Lithuania shall be applied to this Contract.  

 

37. Any dispute arising out of or in connection with the Contract (including disputes concerning the 

conclusion, validity or termination of the Contract, as well as the implementation of any 

right/requirement under the Contract and/or any document relating to the Contract) shall be settled 

before the courts of the Republic of Lithuania. Territorial jurisdiction shall be chosen according to the 

address of the registered office of the Supplier.  

 

38. None of the Parties will be held liable for any delay or failure to fulfil their obligations for reasons 

beyond their reasonable control (force majeure).  

 

Other provisions 

 

39. The Customer shall not be entitled to transfer all or part of his/her rights arising from this Contract. 

 

  



UAB “ANVALDA STEEL AND GLASS” BENDROSIOS PREKIŲ TIEKIMO SĄLYGOS 

Lentvaris 2021-02-22 

Bendrųjų sąlygų taikymas 

1. Šios UAB “Anvalda steel and glass“ bendrosios prekių tiekimo sąlygos (toliau – „Bendrosios sąlygos“) 

apibrėžia UAB “Anvalda steel and glass”, juridinio asmens kodas 302991481, kurios registruotas 

buveinės adresas yra Maironio g. 5-4, Trakai, Lietuvos Respublika, veiklos vykdymo adresas yra Klevų 

alėja 46, Lentvaris, Lietuvos Respublika, uždarosios akcinės bendrovės, registruotos Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „Tiekėjas”), gaminamų prekių bendrąsias tiekimo 

sąlygas. Bendrosios sąlygos yra taikomos Tiekėjui ir asmenims, perkantiems Tiekėjo prekes bei 

gaunantiems Tiekėjo pasiūlymus dėl Tiekėjo prekių tiekimo (toliau – „Užsakovas“). Tiekėjas ir 

Užsakovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“. 

 

2. Bendrosios sąlygos yra skelbiamos Tiekėjo interneto svetainėje http://www.anvalda.com/ bei yra 

neatsiejama Tiekėjo ir Užsakovo sudaromos sutarties (toliau – „Sutartis“) dalis. Prekių gamybai ir 

tiekimui galioja Pasiūlymo patvirtinimo metu galiojusi Bendrųjų sąlygų redakcija. Esant prieštaravimų 

tarp Tiekėjo ir Užsakovo sudarytoje Sutartyje nustatytų specialiųjų sąlygų ir šių Bendrųjų sąlygų, turi 

būti taikomos specialiosios sąlygos. 

 

Prekių užsakymas ir Sutarties sudarymas 

3. Sutarties sudarymo tikslu Tiekėjas pateikia Užsakovui pasiūlymą (toliau – „Pasiūlymas“). Pasiūlymas 

yra laikomas kvietimu Sutarčiai sudaryti, tačiau neįpareigoja Šalių Sutartį sudaryti. Tiekėjui pateikus 

Pasiūlymą, kuriame nėra nurodytas konkretus laikas Pasiūlymo patvirtinimui, Pasiūlymas netenka 

galios per 30 kalendorinių dienų nuo Pasiūlymo pateikimo dienos, nebent Tiekėjas raštu patvirtina 

kitaip. Prekių kiekis, nurodytas Pasiūlyme, yra preliminarus ir tikslinamas Tiekėjo pateikiamuose 

brėžiniuose, kuriuos Tiekėjas pateikia sudarius Sutartį. 

 

4. Sutartis laikoma sudaryta Užsakovui patvirtinus Pasiūlymą. Tiekėjo pateiktą Pasiūlymą, brėžinius ir 

kitus dokumentus Užsakovas patvirtina raštu (įskaitant elektronines priemones). Užsakovo Pasiūlymo, 

brėžinių ar kitų dokumentų patvirtinimas reiškia, kad jis sutinka su atitinkamame dokumente/ 

elektroniniame laiške/ kitoje informacijos pateikimo priemonėje pateiktu pasiūlymu ir jame nurodyta 

informacija. Šalys taip pat raštu susitaria dėl prekių tiekimo terminų.  

 
5. Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja perduoti Užsakovui prekes pagal Šalių suderintą bei patikslintą kiekį ir 

asortimentą, o Užsakovas įsipareigoja priimti prekes bei apmokėti už jas pagal Sutarties sąlygas, 

nebent raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) susitariama kitaip. 

 

6. Bet kokie Sutarties pakeitimai (prekių specifikacijos, kainos, mokėjimo sąlygų, pagaminimo/ tiekimo 

terminų ir kt.), atliekami po Sutarties sudarymo, turi būti suderinti rašytiniu (įskaitant elektroninėmis 

priemonėmis) Šalių susitarimu. Tiekėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti prekių specifikaciją 

arba prekių gamybos metodą, jeigu tokie pakeitimai nepažeidžia Pasiūlyme, brėžiniuose ar kituose 

dokumentuose sutartų prekių specifikacijos sąlygų ir Užsakovo interesų. 

 

7. Užsakovas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties vykdymo ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo Sutarties sudarymo dienos. Užsakovas apie savo sprendimą privalo raštu informuoti 

Tiekėją. Tuo atveju, jei Užsakovas atšaukia Sutarties vykdymą vėliau nei per 3 darbo dienas po 

Sutarties sudarymo momento nesant Tiekėjo kaltės, Užsakovas privalo sumokėti baudą, lygią 10% 

atšauktos Sutarties sumos, nurodytos Pasiūlyme bei atlyginti visus Tiekėjo patirtus nuostolius. Tuo 

atveju, jei Sutarties vykdymą Užsakovas atšaukia dėl priežasčių, nepriklausiusių nuo jo valios, 

Užsakovui nėra taikoma baudos mokėjimo sąlyga, tačiau Užsakovas privalo atlyginti visus Tiekėjo 

patirtus nuostolius.  

 



8. Teikdamas Pasiūlymą, sudarydamas brėžinius ar atlikdamas kitus Sutarties vykdymui reikalingus 

veiksmus, Tiekėjas remiasi Užsakovo pateiktais duomenimis ir informacija. Užsakovas yra atsakingas 

už tikslios ir tinkamos informacijos Tiekėjui pateikimą. Tiekėjas nėra atsakingas už bet kokį prekės/ 

Sutarties neatitikimą, jei jis atsirado dėl Užsakovo netinkamo duomenų ar informacijos pateikimo. 

 

Kaina ir atsiskaitymo sąlygos 

 

9. Laikoma, kad Šalys susitaria dėl prekių pardavimo kainos, kai Užsakovas raštu (įskaitant ir elektronines 

priemones) patvirtina Pasiūlymą.  

 

10. Ne mažiau kaip 5%: pasikeitus EUR ir kitų valiutų keitimo kursui; padidėjus medžiagų, subrangovų 

teikiamų paslaugų kainoms, padidėjus muito mokesčiams, padidėjus nustatytam minimaliam darbo 

užmokesčiui arba Vyriausybės intervencijos ar panašiais atvejais, kurie mažai priklauso arba visai 

nepriklauso nuo Tiekėjo valios, Tiekėjas turi teisę vienašališkai padidinti užsakytų, bet dar nepristatytų 

prekių pardavimo kainas. Tiekėjui raštu (įskaitant ir elektronines priemones) informavus Užsakovą apie 

pasikeitusias užsakytų, bet dar nepristatytų prekių kainas, Užsakovas turi teisę atsisakyti nuo užsakytų 

prekių apie tai raštu (įskaitant ir elektronines priemones) pranešęs Tiekėjui ne vėliau kaip per 1 darbo 

dieną nuo pranešimo apie pasikeitusias kainas gavimo dienos. Jei aukščiau nurodytu terminu nėra 

gaunamas Užsakovo atsisakymas nuo užsakytų prekių laikoma, jog Užsakovas sutiko su atitinkamai 

padidėjusia prekių kaina. 

 

11. Tiekėjo išrašyta sąskaita turi būti apmokėta per sąskaitoje numatytą terminą, tačiau ne vėliau kaip 1 

dieną iki Šalių sutartos prekių išvežimo dienos. Tuo atveju, jei Užsakovas turi kredito draudimo 

bendrovės „Euler Hermes“ suteiktą kredito draudimą, jam yra nustatomas 30 kalendorinių dienų 

sąskaitos apmokėjimo atidėjimo terminas kredito bendrovės suteiktai sumai, skaičiuojamas nuo 

sąskaitos išrašymo dienos. Užsakovas, kuriam taikomas sąskaitos apmokėjimo atidėjimo terminas, 

likusią kainą turi apmokėti iki prekių išvežimo dienos., nebent raštu yra susitarta kitaip. Apmokėjimo 

diena laikoma ta diena, kada Užsakovo sumokėti pinigai įskaitomi į Tiekėjo banko sąskaitą.  

 

12. Užsakovui laiku neapmokėjus Tiekėjo išrašytos sąskaitos, Tiekėjas turi teisę reikalauti 0,05 % 

pradelstos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną. 

 

Prekių pristatymas ir priėmimas 

 

13. Prekės pristatomos arba pateikiamos Užsakovui atsiimti Šalių sutartoje vietoje.  

 

14. Jeigu Užsakovas dėl bet kokių priežasčių nurodo Tiekėjui sustabdyti prekių pristatymą ar gamybą, visos 

dėl tokio nurodymo atsiradusios išlaidos (įskaitant išlaidas, susijusias su sandėliavimu, prastovomis) 

tenka Užsakovui. 

 

15. Tuo atveju, jeigu Užsakovas patvirtina brėžinius likus mažiau nei 30 kalendorinių dienų iki sutartos 

prekių išvežimo dienos, Tiekėjas pasilieka teisę nustatyti naujus tiekimo/ išvežimo terminus apie tai iš 

anksto informuodamas Užsakovą. 

 

16. Jeigu Užsakovas turi įsiskolinimų Tiekėjui ar viršija kredito draudimo sumą, Tiekėjas turi teisę 

sustabdyti visą veiklą, susijusią su Užsakovui gaminamomis prekėmis (įskaitant brėžinių darymą). Po 

įsiskolinimų apmokėjimo atnaujinus prekių gamybos darbus, Tiekėjas turi teisę nustatyti naują prekių 

išvežimo terminą.   

 

17. Užsakovas turi teisę reikšti reikalavimą dėl nuostolių, atsiradusių Tiekėjui praleidus numatytą prekių 

pagaminimo ar pristatymo terminą tik tuo atveju, jei Tiekėjas prekių pagaminimo ar pristatymo terminą 

praleido daugiau kaip 30 dienų.  

 

18. Užsakovas, priimdamas prekes, savo sąskaita privalo patikrinti jų kiekį, asortimentą, komplektaciją ir 

kokybę bei atitikimą Sutarties ir kitiems taikytiniems reikalavimams. Prekių priėmimas reiškia, kad 



prekės atitinka Sutarties, kokybės ir kitus taikytinus reikalavimus. Tuo atveju, jei Užsakovas nustato 

bet kokius akivaizdžius prekių kokybės ar kiekio trūkumus, jis privalo nustatytą trūkumą pažymėti 

prekių pristatymo dokumente ir, nurodydamas trūkumų jų pobūdį, apie tai informuoti Tiekėją. Tuo 

atveju, jei Užsakovas priima prekes nepatikrinęs prekių kiekio, asortimento, komplektacijos, kokybės 

bei atitikties Sutarties, kokybės ir kitiems reikalavimams, Užsakovas praranda teisę reikšti reikalavimus 

dėl akivaizdžių prekės defektų.  

 

19. Užsakovas patvirtina, kad bet kokio savo darbuotojo ar atstovo pateiktą Pasiūlymo, brėžinių, terminų 

ar kitą patvirtinimą ir/ ar prekių priėmimą jis laikys tinkamu patvirtinimu ar, atitinkamai, tinkamu 

prekių priėmimu. Užsakovo atstovo ar darbuotojo parašas prekių pristatymo dokumente yra laikomas 

patvirtinimu, kad Užsakovas gavo ir priėmė atitinkamame dokumente nurodytas prekes. Užsakovas 

turi teisę prekių neatitiktis Sutarčiai nurodyti prekių pristatymo dokumente taip priimdamas prekes su 

išlygomis ar dalinai. 

 

Nuosavybės teisės perėjimas 

 

20. Nuosavybės teisė į prekes Užsakovui pereina tik po visiško prekių apmokėjimo momento. 

 

21. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika bei kita rizika, susijusi su prekėmis, pereina Užsakovui be 

jokių apribojimų nuo prekių perdavimo Užsakovui momento. 

 

22. Užsakovas įsipareigoja rūpestingai saugoti prekes, kurių nuosavybės teisė jam dar neperduota, taip, 

kad iki visiško atsiskaitymo prekės būtų identifikuojamos Tiekėjo nuosavybe, išliktų kokybiškos ir 

neprarastų savo savybių. 

 

Garantija ir defektai 

 

23. Tiekėjas prekėms taiko 3 metų garantiją. Garantijos periodas pradedamas skaičiuoti nuo sąskaitos 

išrašymo dienos. Prekėms arba jų dalims gali būti taikoma subtiekėjo suteikta garantija.  

 

24. Užsakovas turi teisę per garantijos laikotarpį kreiptis į Tiekėją dėl nemokamo defektų pašalinimo arba 

prekių pakeitimo. Užsakovo pasirinkto defekto pašalinimo arba prekės/ jos dalies pakeitimo vertė 

negali viršyti 12% Pasiūlyme nurodytos visos arba dalies (jei projektas buvo padalintas į dalis) prekių 

vertės. 

 

25. Garantija yra netaikoma: 

25.1. detalėms, kurių dažymo trūkumai susiję su normaliu susidėvėjimu ir/ arba sugadinimu 

(lankstant, pjaustant ar kitaip mechaniniu būdu veikiant) ir/ arba netinkamu gabenimu ir/ 

arba netinkamu sandėliavimu ir/ arba netinkama priežiūra; 

25.2. detalėms, kurių dažų danga paveikta valymo ir/ arba abrazyvinių valymo priemonių 

naudojimo ir/ arba korozijos; 

25.3. detalėms, kurių dažymo trūkumai galėjo atsirasti dėl kontakto su medžiagomis, galinčiomis 

sudaryti galvaninę porą ir/ arba su agresyviomis medžiagomis (šarminėmis, rūgštinėmis ir 

pan.); 

25.4. naudojamų detalių nudažyto paviršiaus dažų blizgumo ir spalvinio tono ryškumo pasikeitimui 

arba išblukimui, bei kitų dažų sluoksnio vizualinės kokybės savybių pakitimams, kuriuos 

sukėlė saulės spinduliai ar lietus, ar kruša, ar temperatūros svyravimai, ar bet koks kitas 

poveikis, kai Pasiūlyme tiesiogiai nenumatytas atsparumas šiems veiksniams; 

25.5. kitoms prekėms ar prekių dalims, kurių trūkumai atsirado dėl netinkamo jų naudojimo 

(įskaitant netinkamą sandėliavimą) arba naudojimo ne pagal paskirtį.  

 

Defektų taisymas 

 

26. Užsakovui per garantinį terminą pastebėjus neakivaizdžius prekių trūkumus, Užsakovas privalo 

informuoti Tiekėją iš karto po to, kai tokie trūkumai buvo pastebėti, tačiau ne vėliau kaip per 7 dienas 



nuo trūkumų pastebėjimo dienos. Užsakovas turi pateikti Tiekėjui rašytinį pranešimą, kuriame 

nurodomi prekių trūkumai ir jų pobūdis.  

 

27. Tuo atveju, jei Užsakovas apie neakivaizdžius trūkumus nepraneša Tiekėjui per 6 mėnesius nuo tokių 

trūkumų pastebėjimo dienos, Užsakovas neturi teisės kreiptis į Tiekėją dėl trūkumų taisymo. 

 

28. Po rašytinio pranešimo gavimo, Tiekėjas per protingą terminą pašalina trūkumus arba pakeičia prekes 

su trūkumais.  

 

29. Jeigu Užsakovas pašalina trūkumus arba pakeičia prekes (ar jų dalis) kitomis prieš tai negavęs Tiekėjo 

patvirtinimo, visos dėl tokio trūkumų šalinimo arba prekių pakeitimo patirtos išlaidos tenka Užsakovui. 

 

30. Nuo to momento, kai Užsakovas pastebi neakivaizdžius prekių trūkumus, Užsakovas neturi teisės tų 

prekių perleisti, montuoti, taisyti ar atlikti kitus veiksmus, kurie apsunkintų Tiekėjo galimybę prekes, 

kurios turi defektų, pataisyti arba pakeisti kitomis.  

 

31. Jeigu Tiekėjas per protingą terminą neištaiso prekių trūkumų ar nepakeičia prekių, Užsakovas turi teisę, 

atsižvelgiant į trūkumus, reikalauti sumažinti pirkimo kainą arba atlyginti pagrįstas tiesiogines išlaidas.  

 

32. Jeigu Tiekėjas ištaisė prekių trūkumus arba pakeitė prekes naujomis, pakeistoms/ pataisytoms prekių 

dalims arba pakeistoms prekėms garantinis terminas nėra skaičiuojamas iš naujo.  

 

Atsakomybės ribojimas 

 

33. Tiekėjas atsako už padarytą žalą tik tais atvejais, jeigu įrodoma, kad žala buvo padaryta dėl Tiekėjo ar 

kito asmens, už kurį Tiekėjas yra atsakingas, suklydimo ar aplaidumo. 

 

34. Tiekėjo atsakomybė dėl bet kokių pretenzijų/ reikalavimų, kylančių iš ar dėl šios Sutarties negali viršyti 

12% visos pristatytų prekių kainos pagal atitinkamą Sutartį. Pardavėjas neatsako už netiesioginius 

nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, negautą pelną, produkcijos praradimą ar sužalojimą, 

atsiradusius dėl ar iš Sutarties.  

 

Grąžinimas 

 

35. Prekės yra negrąžinamo ir nekeičiamos.  

 

Taikoma teisė ir ginčai 

 

36. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  

 

37. Bet koks ginčas, susijęs ar kilęs iš Sutarties (įskaitant ginčus dėl Sutarties sudarymo, galiojimo ar 

nutraukimo, taip pat bet kokios teisės/ reikalavimo pagal Sutartį įgyvendinimo ir/ ar dėl bet kokio 

dokumento, susijusio su Sutartimi) sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis 

teismingumas pasirenkamas pagal Tiekėjo registruotos buveinės adresą.  

 

38. Nei viena iš Šalių nebus laikoma atsakinga už vėlavimą vykdyti įsipareigojimus arba prisiimtų 

įsipareigojimų nevykdymą dėl priežasčių, pagrįstai nepriklausančių nuo jų valios (force majeure 

aplinkybės).  

 

Kitos nuostatos 

 

39. Užsakovas neturi teisės perleisti visų ar dalies iš šios Sutarties kylančių savo teisių. 

 


