BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS
2020-11-04

1) Sąvokos
1.1 Šiose Pardavimų Sąlygose, toliau Sąlygose, galioja šios sąvokos
- «Pardavėjas»: UAB Hidrobalt;
- «Pirkėjas»: bet kuri įmonė ar asmuo, perkantys produktus iš Pardavėjo;
- «Produktai»: prekės, pagamintos, surinktos ir parduotos Pardavėjo;
- «Užsakymas(ai)»: kiekvienas pasiūlymas pirkti Produktus, pateiktas Pardavėjo Pirkėjui el. paštu ant
internetu;
- «Pardavimas(ai)»: kiekvienas atskiras pardavimas, sudarytas po to, kai Pirkėjas gauna rašytinį kiekvieno
užsakymo patvirtinimą;

2) Tikslas
2.1 Šios Sąlygos taikomos visam produktų pardavimui. Jei kurios nors iš šių Sąlygų nuostatų prieštarauja
bet kuriam užsakyme nurodytam terminui ar sąlygai, pirmenybė teikiama pastarosioms.
2.2 Pardavėjas pasilieka teisę pridėti, keisti ar atšaukti bet kurią iš šių pardavimo sąlygų. Pakeitimai
įsigalioja per 30 dienų po pranešimo Pirkėjui apie naujas pardavimo sąlygas.

3) Užsakymai ir Pardavimai
3.1 Pirkėjas siunčia Pardavėjui konkrečius Užsakymus, kuriuose yra Produktų aprašymas, prašomas kiekis,
kaina ir pristatymo sąlygos.
3.2 Pardavimas laikomas patvirtintu pagal Užsakyme nustatytas sąlygas tuo metu, kai Pirkėjas gauna
rašytinį Pardavėjo patvirtinimą, arba tuo metu, kai Produktai pristatomi Pirkėjui.
3.3 Pirkėjas negali atsisakyti užsakymo, kurį patvirtino Pardavėjas, be rašytinio Pardavėjo sutikimo.

4) Produkto Kaina
4.1 Produktų kainos nustatomos pagal Pirkėjo užsakymo pateikimo metu galiojantį Pardavėjo kainoraštį.
Jei Produkto nėra Pardavėjo kainoraštyje, galioja Pardavėjo užsakymo patvirtinime nurodyta Kaina.
Nurodytos kainos yra ex works kainos be PVM. Jos nepadengia pakavimo, siuntimo ir gabenimo iš
Pardavėjo patalpų į Pirkėjo patalpas išlaidų. Šias išlaidas Pirkėjas padengia atskirai.
4.2 Pardavėjas pasilieka Produktų nuosavybės teises tol, kol bus sumokėta visa jų kaina. Pirkėjas imasi visų
būtinų veiksmų pagal galiojančius įstatymus, kad nuosavybės teisės išlaikymas būtų galiojantis ir
vykdytinas bet kurios trečiosios šalies atžvilgiu.
4.3 Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti kainoraštyje nurodytas kainas. Kainų pasikeitimas
įsigalioja per 30 dienų nuo pranešimo Pirkėjui ir tik taikomos tik naujai gautiems Pirkėjo užsakymams.

Jei kainų koregavimas įvyksta dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo (pavyzdžiui: esminiai žaliavų
ir darbo jėgos ar valiutos kurso pokyčiai), naujos kainos įsigalioja nedelsiant ir be išankstinio Pirkėjo
įspėjimo.

5) Pristatymo terminai
5.1 Pardavėjas pristato Produktus Pirkėjui ex works sąlygomis, taip kaip jos apibrėžtos Tarptautinių
prekybos rūmų paskelbtose INCOTERMS sąlygose, jei Pirkėjas ir Pardavėjas raštu nesusitaria kitaip. Jei
reikia, Pardavėjas gali pristatyti Produktus Pirkėjui į jo patalpas Pirkėjo sąskaita. Šiuo atveju laikoma, kad
pristatymas įvyko, kai Pardavėjas perduoda Produktus ekspeditoriui.
5.2 Pristatymas turi įvykti per terminą, nurodytą raštiškame užsakymo patvirtinime, arba, jei terminas
užsakymo patvirtinime nenurodytas, per 60 dienų, pradedant nuo pirmosios darbo dienos po
patvirtinimo.
5.3 Nepaisant 5.2 straipsnio sąlygų, Pardavėjas nelaikomas atsakingu už pristatymo vėlavimą, kurį lemia
nuo jo nepriklausančios aplinkybės, įskaitant, bet neapsiribojant:
a) Pirkėjas delsia perduoti arba perduoda Pardavėjui netikslius ar netinkamus techninius duomenis ar
informaciją, būtiną užsakymui išsiųsti;
b) visiški ar daliniai streikai, elektros energijos trūkumas, stichinės nelaimės, valdžios institucijų nustatytos
priemonės, transporto sunkumai, riaušės, terorizmo išpuoliai ir visos kitos nenugalimos jėgos aplinkybės;
c) ekspeditoriaus vėlavimas.
5.4 Bet kuriuo iš aukščiau išvardintų atvejų Pirkėjui nesuteikiama teisė reikalauti atlyginti bet kokią
likvidacinę žalą ar kompensaciją.

6) Siuntimas
6.1 Siuntimas visada vykdomas Pirkėjo rizika ir sąnaudomis, Pardavėjo pasirinktu transportu, jei Pirkėjas
nėra pateikęs jokios konkrečios instrukcijos šiuo klausimu.

6) Apmokėjimas
7.1 Pardavėjas sąskaitas išrašo pristatęs Produktus.
7.2. Mokėjimai atliekami eurais per sąskaitoje nurodytą apmokėjimo laikotarpį;
7.3 Neapmokėjus per sutartą laiką, Pardavėjas gali skaičiuoti Pirkėjui palūkanas už pradelstą skolą pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.
7.4 Nemokėjimas arba mokėjimo vėlavimas daugiau nei 30 dienų suteikia teisę Pardavėjui sustabdyti
Produktų pristatymą ir nutraukti jau patvirtintų užsakymų vykdymą. Produktų pristatymo sustabdymas ar
bet kokio Pardavimo nutraukimas nesuteikia Pirkėjui teisės reikalauti kompensacijos.
7.5 Bet kokie skundai dėl Produktų ir (arba) jų pristatymo nėra pagrindas sustabdyti ar atidėti mokėjimą.

8) Neatitiktys

8.1 Apie Pirkėjui pristatytų Produktų neatitikimą užsakyme nurodytam tipui ir kiekiui Pirkėjas turi pranešti
Pardavėjui raštu per penkias dienas nuo pristatymo dienos. Jei per nurodytą terminą apie skundą
nepranešama, laikoma, kad pristatyti produktai atitinka užsakytus produktus.

9) Garantija
9.1 Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad Produktai neturi trūkumų / defektų (išskyrus Pardavėjo
negamintas Produkto dalis) vienerius metus nuo jų pristatymo dienos, jei nesusitarta kitaip.
9.2 Garantija netaikoma produktams, kurių defektai atsirado dėl
(i) neatsargaus ar netinkamo naudojimo;
(ii) Pardavėjo nurodymų dėl Produktų veikimo, priežiūros ir saugojimo nesilaikymas;
(iii) Pirkėjo ar trečiosios šalies atliktas remontas ar modifikacijos be išankstinio rašytinio Pardavėjo
sutikimo.
9.3 Pardavėjas įsipareigoja savo nuožiūra pakeisti arba suremontuoti bet kurį Produktą ar jo dalį, kurioje
yra trūkumų / defektų su sąlyga, kad Pirkėjo pretenzija yra pagrįsta.
9.4 Pirkėjas praneša Pardavėjui raštu apie bet kokį aptiktą gedimą ar defektą, naudodamas Pardavėjo
pretenzijos formą, per 8 dienas nuo Produktų pristatymo.
9.5 Produktai, dėl kurių pateikiama pretenzija, turi būti nedelsiant išsiųsti Pardavėjui Pirkėjo sąskaita, kad
Pardavėjas galėtų atlikti būtinus patikrinimus, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip. Garantija netaikoma
Gaminių pažeidimams ir (arba) defektams, kuriuos sukėlė arba įtakojo kitų, tiesiogiai Pirkėjo arba galutinio
kliento montuojamų produktų prijungimas. Jei pagal garantiją pakeičiamas sugedęs Produktas ar
komponentas, pakeisto Produkto ar komponento nuosavybė Pardavėjo perduodama Pirkėjui.
9.6 Pirkėjas bet kuriuo atveju praranda visas garantines teises Pardavėjo atžvilgiu, jei kaina nebuvo
sumokėta pagal sutartas sąlygas.
9.7 Pardavėjas nesuteikia garantijos, kad Produktas atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus ne ES ar bet
kurioje ES nepriklausančioje šalyje.
9.8 Nepažeisdamas 9.3 straipsnio sąlygų ir, išskyrus apgaulės ar didelio aplaidumo atvejus, Pardavėjas
neprisiima jokios atsakomybės už žalą nuosavybei ar tretiesiems asmenims, išskyrus tą, kurią aiškiai
nustato privalomosios teisės nuostatos bet kuriems produktams. Bet kuriuo atveju Pardavėjas neatsako
už bet kokio pobūdžio netiesioginę žalą, pavyzdžiui, gamybos nuostolius ar negautą pelną.
9.9 Tuo atveju, jei identiškas Produkto trūkumas pasikartoja per 12 mėnesių nuo jo pristatymo galutiniam
klientui dienos, bet ne ilgiau kaip per 24 mėnesius nuo pristatymo Pirkėjui dienos, Pardavėjas atlygina
Pirkėjui visus jo patirtus ir dokumentais patvirtintus tiesioginius nuostolius ir papildomas išlaidas,
susijusias su Produkto taisymu ar keitimu, su sąlyga, kad Pirkėjas dėjo visas pastangas sušvelninti
nuostolius, kuriuos gali patirti Pardavėjas.
9.10 Bet kokiu atveju Pirkėjo teisė į žalą negali viršyti brokuotų Produktų vertės.

10) Taikytina teisė ir jurisdikcija

10.1 Šias pardavimo sąlygas, taip pat kiekvieną atskirą pardavimą reglamentuoja ir aiškina Lietuvos
Respublikos įstatymai.
10.2 Visi ginčai, kylantys ar susiję su šiomis pardavimo sąlygomis ir (arba) su kiekvienu pardavimu,
priklauso išimtinei Alytaus apylinkės teismo jurisdikcijai.
10.3 Nepaisant aukščiau pateikto 10.2 skirsnio, Pardavėjas pasilieka teisę pareikšti ieškinį kaip ieškovas ar
imtis tokių veiksmų Pirkėjo gyvenamojoje vietoje, Lietuvoje ar užsienyje.

