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UAB „TERMOLINK“ SUTARČIŲ STANDARTINĖS SĄLYGOS    BPPSv4 
 
Šios sutarčių standartinės sąlygos (toliau- „Sąlygos“) taikomos tiems atvejams, kai tarp “Termolink”, UAB (toliau–“Pardavėjas”) ir prekių pirkėjo (toliau–
“Pirkėjas”) nėra pasirašyta jokia kita rašytinė prekių pirkimo-pardavimo ir paslaugų suteikimo sutartis. Šios sąlygos nustato Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio teises 
bei pareigas, prekių įsigijimo, paslaugų suteikimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, Prekių pristatymo Pirkėjui tvarką, šalių atsakomybę ir kitas papildomas sąlygas 
bei nuostatas. Tais atvejais, kai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra pasirašyta rašytinė pirkimo-pardavimo ar paslaugų suteikimo sutartis, ji turi viršenybę prieš šias 
Sąlygas. Toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinamas “Šalimi”, o abu bendrai–“Šalimis”.  
 
1. Bendrųjų pirkimo-pardavimo sąlygų objektas 
1.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka prekes- (toliau–„Prekės“). Prekių sąvoka šiose Sąlygose taikoma ir visoms parduodamoms prekėms, ir atskiroms jų 

siuntoms, o taip pat Šalių susitarimu Pardavėjas gali suteikti su Prekėmis susijusias paslaugas. 
1.2. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo Prekes pagal Šalių suderintus užsakymus, o Pirkėjas įsipareigoja tas Prekes priimti ir laiku už jas atsiskaityti pagal 

Sąlygas. Pagal Sąlygas tiekiamos įrangos nuosavybės teise priklauso Pardavėjui iki pilno Pirkėjo atsiskaitymo už ją momento. 
1.3. Pardavėjas suteikia, o Pirkėjas priima montavimo, paleidimo-derinimo ar įrangos techninės priežiūros paslaugas (toliau- „Paslaugos“). 
1.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui Paslaugas pagal Šalių suderintus užsakymus, o Pirkėjas įsipareigoja suteiktas Paslaugas priimti ir laiku už jas 

atsiskaityti pagal Sąlygas.  
 

2. Prekių ir Paslaugų kaina ir užsakymas 
2.1. Konkretus Prekių ir Paslaugų asortimentas, jų kiekis, kaina, atsiskaitymo sąlygos, pristatymo terminas ir vieta kiekvienu konkrečiu atveju Šalių suderinami 

ir apibrėžiami Pardavėjo parengtuose ir Pirkėjui pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose (toliau- „Pasiūlymas“). 
2.2. Prekių užsakymą Pirkėjas pateikia Pardavėjui raštu arba el. paštu patvirtindamas Pasiūlymą.  
2.3. Jeigu Pirkėjas pageidauja ar reikalauja paslaugas suteikti ne darbo valandomis, tai darbų kaina keičiasi taip: darbams, atliekamiems ne darbo valandomis 

nuo 17:00 iki 20:00 val. kaina didinama 1.5 karto; darbams, atliekamiems nuo 20:00 iki 08:00 val. ir oficialiomis poilsio ir švenčių dienomis, kaina 
didinama 2 kartus, jeigu Pasiūlyme nenurodyta kitaip. 
 

3. Prekių ir Paslaugų pateikimas ir priėmimas 
3.1. Prekių pateikimas, šiose Sąlygose suprantamas kaip Prekių parengimas perdavimui Pardavėjo sandėliuose–B. Brazdžionio g. 2, Kaunas. Pagal atskirą Šalių 

susitarimą ir aptartas sąlygas Pardavėjas gali patiekti Prekes Pirkėjui pristatant jo nurodytu adresu. 
3.2. Prekių perdavimą–priėmimą patvirtina transporto važtaraštis ir/arba PVM sąskaita-faktūra, kurį pasirašo Pirkėjas Prekių pateikimo metu.  
3.3. Pardavėjui pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir sutartu laiku, Pirkėjas turi jas iškrauti nedelsiant, ir iškrovimo darbus vykdyti nepertraukiamai. 

Vėluojant, Pirkėjas apmoka prastovos kaštus bei prisiima už Pardavėją visas jam taikytinas neigiamas pasekmes dėl transporto priemonės, atvežusios 
Prekes, prastovos.  

3.4. Pateiktos produkcijos kiekis yra nurodomas prekių važtaraštyje, PVM sąskaitoje-faktūroje, specifikacijoje.  
3.5. Pretenzijos dėl prekių kiekio trūkumų gali būti pareiškiamos Pardavėjui tik prekių priėmimo momentu. Jei Pirkėjas nepasinaudoja šia teise, laikoma, kad 

pristatytų prekių kiekis buvo toks, koks jis nurodytas šiame punke išvardintuose dokumentuose. 
3.6. Prekių įpakavimas: neapyvartinis (negrąžintinas). Pirkėjas privalo užtikrinti įpakavimo sunaikinimą pagal norminių dokumentų reikalavimus. 
3.7. Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą gavęs patikimos informacijos apie tai, kad Pirkėjas negalės apmokėti patiektų Prekių dėl turto arešto, 

pradėtos bankroto procedūros ar kitų svarių priežasčių. Tokiu atveju Pardavėjas privalo tą dieną, kurią apie tai sužino jo, nusiųsti Pirkėjui rašytinį 
pranešimą apie užsakymo vykdymo sustabdymą ir paprašyti pateikti pakankamas apmokėjimo užtikrinimo garantijas. 

3.8. Paslaugų atlikimas įforminamas darbų perdavimo-priėmimo aktu, kurį paruošia Pardavėjas ir pateikia Pirkėjui pasirašymui. Pirkėjas per 5 darbo dienas turi 
pasirašyti pateiktą aktą arba pateikti argumentuotą atsisakymą pasirašyti. Darbų priėmimo-perdavimo aktas pateikiamas vieną kartą per mėnesį arba 
dažniau (Pardavėjo pasirinkimu). 

3.9. Jeigu per 5 darbo dienas po priėmimo-perdavimo akto pateikimo Pirkėjas nepareiškia pretenzijų ir nepateikia pasirašyto dokumento, laikoma kad Pirkėjas 
priima darbus ir neturi pretenzijų Pardavėjui dėl akte nurodytų darbų ir įrangos kiekių ir kokybės. 

3.10. Darbų perdavimo-priėmimo aktų pagrindu Pardavėjas pateikia Pirkėjui PVM sąskaitas – faktūras apmokėjimui. 
 

4. Atsiskaitymo už Prekes ir Paslaugas sąlygos 
4.1. Pirkėjas sumoka už Pardavėjo pateiktas Prekes ir atliktas Paslaugas pagal PVM sąskaitas-faktūras banko pavedimo į Pardavėjo sąskaitą nurodytą PVM 

sąskaitoje-faktūroje arba grynaisiais pinigais. 
4.2. Už Prekes ir Paslaugas Pirkėjas sumoka per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos-faktūros pateikimo, jeigu Pasiūlyme nenurodyta kitaip.  
 
5. Atsitiktinio prekių žuvimo rizika ir nuosavybės teisė 
5.1. Atsitiktinio Prekių žuvimo ar sugadinimo, o taip pat bet kokio jų vertės sumažėjimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.  
5.2. Prekių nuosavybės teisė pereina Pirkėjui tik po pilno atsiskaitymo už jas Pardavėjui.  
5.3. Pardavėjas suteikia Pirkėjui teisę naudoti neapmokėtas Prekes gamybos procese. 

 
6. Garantija 
6.1. UAB „Termolink“ suteikia garantiją Prekėms ir Paslaugoms, jei laikomasi sutartų apmokėjimo sąlygų.  
6.2. Jeigu Pasiūlyme nenurodyta kitaip, garantija Prekėms galioja vienerius metus nuo sąskaitos faktūros išrašymo ar priėmimo-perdavimo akto surašymo 

dienos. Garantija suteiktoms paslaugoms taikoma pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus. 
6.3. Garantija galioja tik pirminiam Prekių ir Paslaugų Pirkėjui. 
6.4. Garantija netaikoma greitai besidėvinčioms dalims t. y. medžiagoms, savaime susidėvinčioms ar prarandančioms jos savybes eksploatacijos metu 

(tarpinėms, riebokšliams, apsauginių vožtuvų, reguliuojančių vožtuvų ir uždaromosios armatūros balnams, filtrams, lemputėms, guoliams, kuro 
purkštukams, filtrų įkrovai ir pan.), taip pat eksploatacinėms ir priežiūrai skirtoms medžiagoms (filtrai, jų elementai, tepalai ir pan.) 

6.5. Garantija taikoma medžiagų ir gamybos defektams, ir tiktai tiems defektams, ir tiktai tiems gedimams, kuriems pirkėjas pateikia reklamaciją ne vėliau kaip 
per 7 dienas nuo defekto suradimo. Reklamacijoje turi atsispindėti duomenys apie įrenginio pirkimo vietą ir laiką, pirkimo patvirtinančio dokumento 
numeris ir tikslus defekto aprašymas. 

6.6. Garantinės sąlygos: 
 Montuojant įrenginį buvo laikomasi visų montavimo taisyklių ir sąlygų; 
 Pagal poreikį įrenginys yra atvežamas į UAB „Termolink“ patikrinti; 
 Su atvežta įranga neturi būti jai nepriklausančių dalių; 
 Atvežta įranga turi būti švari; 
 Atvežta įranga turi būti pilnai sukomplektuota, tokioje pačioje būklėje kaip buvo pirkta; 
 Pristatymo išlaidas padengia Pirkėjas. 

6.7. Garantija neatlygina nuostolių, padarytų sugedus įrenginiui, išlaidų keičiant defektuotas dalis, negauto pelno, prastos produkcijos, sutarčių netekimo ar kitų 
netiesioginių nuostolių, kuriuos gali patirti Pirkėjas ar trečioji šalis. 

6.8. Garantija netaikoma defektams atsiradusiems: 
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 Dirbant netinkamomis sąlygomis; 
 Neteisingai sumontavus ar neteisingai prižiūrint; 
 Esant įtampos šuoliams ir perkrovimams; 
 Įrangos pažeidimams dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, numatytų Atleidimo nuo atsakomybės esant nunugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklėse (esant stichinėms nelaimėms, gaisrams ir t.t.) 
 Papuolus vandeniui ir nešvarumams į kuro siurblius; 
 Kai vanduo ar darbinis agentas užterštas ir neatitinka parametrų.  

6.9. Garantija negalioja, jeigu: 
 Įranga remontuota ar padaryti pakeitimai konstrukcijoje be Pardavėjo raštiško sutikimo; 
 Įranga neteisingai sumontuota, paleista ir (arba) eksploatuojama (ne pagal paskirtį ir (arba) ne pagal gamintojo instrukciją) 
 Įranga buvo netinkamai saugoma. 
 kai Pirkėjas nėra tinkamai atsiskaitęs pagal šią sutartį. 

6.10. Pirkėjas nuo pretenzijos pareiškimo iki problemos išsprendimo, privalo suderinti su Pardavėju tolesnį įrangos eksploatavimą. 
6.11.  Kilus ginčui dėl gedimo fakto ar jo priežasčių, taip pat dėl defektų buvimo ar jų kilmės, garantijos taikymo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į 

gamintojo išvadą, kitais atvejais – kompetentingos valstybės institucijos išduotą dokumentą. 
6.12.  Kai kurioms prekėms gali būti duodamos specialiosios garantinės sąlygos, kurios yra pritaikytos konkrečiai prekei. 
6.13. Dėl akivaizdžios Prekių̨ kokybės neatitikties Užsakymo Patvirtinime, prekės kokybės sertifikate ar standarte nurodytiems rodikliams, Pirkėjas gali pateikti 

rašytinę̨ pretenziją per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Prekių̨ priėmimo-perdavimo dienos. Suėjus nurodytam terminui laikoma, kad Pirkėjas neturi 
pretenzijų dėl akivaizdžios Prekių kokybės. 

6.14. Tais atvejais, kai kyla ginčas dėl Prekių atitikties kokybės sertifikate ar standarte nustatytiems rodikliams, Šalys susitaria dėl nepriklausomos 
kompetentingos institucijos, kuri surašo pristatytų Prekių kokybės aktą. Išlaidas, susijusias su nepriklausomos institucijos atliktu Prekių kokybės tyrimu, 
apmoka neteisi Šalis. Nepriklausomos institucijos, dėl kurios Šalys susitarė, aktas Šalims yra privalomas. Nepavykus susitarti dėl nepriklausomos 
institucijos, ginčas sprendžiamas teisme. 

6.15. Pirkėjui pareiškus pretenzijas Pardavėjui dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo ir nustačius kad gedimo priežastis- negarantinis įvykis, už Pardavėjo 
sugaištą laiką Pirkėjas atlygina pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą. 
 

7. Šalių atsakomybė 
7.1. Pardavėjas, nepatiekęs Prekių ar Paslaugų iki priimto vykdyti užsakymo termino pabaigos, Pirkėjo pareikalavimu moka Pirkėjui 0,02 proc. Vėluojamų 

pateikti Prekių ar Paslaugų vertės dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo pavėluoto įvykdyti užsakymo vertės, už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne 
daugiau kaip 2 % vėluojamų pateikti Prekių ar Paslaugų vertės. Delspinigiai yra skaičiuojami iki užsakymo įvykdymo, arba iki jo atšaukimo, arba iki 
užsakymo vykdymo sustabdymo (3.7 p. aprašytas atvejis), priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau. 

7.2. Pirkėjas, pavėlavęs sumokėti už pristatytas Prekes ar atliktas Paslaugas, moka Pardavėjui 0,2 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo pavėluoto 
mokėjimo sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Delspinigiai skaičiuojami tol, kol Pirkėjas padengia įsiskolinimą arba Pardavėjas susigrąžina pateiktas 
Prekes, kaip nustatyta šiame skyriuje.  

7.3. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nesumokėjo už Prekes ar Paslaugas, o Pardavėjas gavo informacijos, apie padidėjusią Pirkėjo kreditavimo riziką (registruotas - 
turtas areštas, pradėtos bankroto ar reorganizavimo procedūros ar kita neigiama informacija), Pardavėjas turi teisę pareikalauti atsiskaityti per 5 (penkias) 
darbo dienas, vienašališkai sustabdyti tolesnį Prekių tiekimą ar Paslaugų suteikimą. Jeigu Pirkėjas neįvykdo mokėjimo per nustatytą terminą ir nepateikia 
adekvačios apmokėjimo garantijos, Pardavėjas įgyja teisę savo nuožiūra reikalauti sumokėti skolą teismine tvarka arba atsiimti Prekes.  

7.4. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas vėluoja atsiskaityti už Prekes ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorių dienų, Pardavėjas įgyja teisę savo nuožiūra reikalauti sumokėti 
skolą teismine tvarka arba atsiimti Prekes.  

7.5. Pardavėjas, nusprendęs atsiimti neapmokėtas Prekes, apie tai praneša Pirkėjui raštu ir nustato Prekių atsiėmimo terminą. Pirkėjas privalo grąžinti 
Pardavėjui neapmokėtas Prekes Pardavėjo nurodytą dieną. Tuo atveju, jei Pardavėjas perleido neapmokėtas Prekes trečiųjų asmenų nuosavybėn, Pardavėjas 
turi teisę reikalauti, kad jas apmokėtų tie tretieji asmenys, proporcingai pagal neapmokėtų Prekių kainą (šiuo tikslu Pirkėjas turi pranešti tretiesiems 
asmenims, kad savo mokėtiną sumą jie turi sumokėti Pardavėjui). 

7.6. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako užsakymo ir nepagrįstai Prekių nepriima arba gražina Pardavėjui kokybiškas (atitinkančias Užsakymą) neapmokėtas 
Prekes po to, kai jas buvo priėmęs, jis įsipareigoja sumokėti Pardavėjui 75 (septyniasdešimt penkis) procentus nuo užsakytų Prekių kainos. Šiuo atveju taip 
pat taikomas ir 7.2 punkte numatytas delspinigių skaičiavimas. 

 
8. Nenugalimos jėgos aplinkybės 
8.1. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal šias Bendrąsias pirkimo-pardavimo sąlygas nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei tokio nevykdymo ar 

netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalima jėga. Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžė Lietuvos Respublikos teisės aktai. Be to, 
atsižvelgiant į tai, jog užsakymai gali būti pateikiami bei patvirtinami elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurių tinkamo veikimo užtikrinimas yra ypač 
sudėtingas, Šalys susitaria, ir sutinka, nenugalima jėga laikyti ir elektroninių ryšių ir priemonių sutrikimus.  

8.2. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys tęsia savo įsipareigojimų̨ vykdymą. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau nei 
2 mėnesius, Pardavėjas turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti dalies ar viso užsakymo vykdymą.  

8.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių̨ buvimas nėra pagrindas Pirkėjui nemokėti už jau priimtas Prekes. 
 

9. Baigiamosios nuostatos 
9.1. Tarpusavio santykiuose šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, 

dalykinės, finansinės informacijos, kurią gavo bendradarbiaudamos šių Sąlygų pagrindu. 
9.2. Kokybiškos Prekės nekeičiamos ir negrąžinamos, kadangi užsakyta įranga yra gaminama pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus, tai užsakyta įranga gali 

būti grąžinama tik dėl broko ar užsakymo nurodymų neatitikimo. 
9.3. Šalys aiškiai sutaria ir pripažįsta, kad visa Pardavėjo pagal šią sutartį montuojama įranga nedaro jokio poveikio Pardavėjo atliekamų darbų ir/ar jų rezultato 

(statinio) eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminiais statinių reikalavimais, nebent tai būtų nurodyta atskirai. 
9.4. Šios Sąlygos įsigalioja automatiškai Pirkėjui patvirtinus Pardavėjo pateiktą pasiūlymą. 
9.5. Visi ginčai ir nesutarimai sprendžiami Šalių tarpusavio derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti tarpusavio derybomis, ginčai yra sprendžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų̨ nustatyta tvarka Lietuvos teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą. 
9.6. Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  


