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UAB „MEGAPLANTAS“, KODAS 302582495, 
BENDROSIOS PARDAVIMO, PRISTATYMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS (TOLIAU – SĄLYGOS) 

(2022.03.31 REDAKCIJA) 
 

1 STRAIPSNIS. BENDROJI INFORMACIJA. TAIKYMO SRITIS, TERMINŲ APIBRĖŽIMAS 
 

1. Pardavėjas: UAB „MEGAPLANTAS“, Dagilių g. 26, Genaičių kaimas, LT-96164 Klaipėdos rajonas. 
2. Pirkėjas: bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka prekes ir/ar paslaugas iš Pardavėjo.  
3. Šios sąlygos reglamentuoja Augalų, tokių kaip medžiai, krūmai, puskrūmiai, krūmokšniai, lianos, žolės, 

gėlės ir t.t. pardavimą (toliau tekste – „Augalai“ arba „Prekės“). 
4. Šios pardavimo, pristatymo ir paslaugų teikimo sąlygos yra neatsiejama pardavimo (tiekimo) sutarčių, 

kitų susitarimų ir kainos pasiūlymų dalis, kurių pagrindu yra įsigyjami augalai ar su jų pasodinimu bei 
priežiūra susijusios prekės, paslaugos bei įranga. Užsakymo vykdymui galioja Sąlygos, kurios galiojo 
konkretaus užsakymo patvirtinimo dieną. 

5. Pardavėjas pasiūlymus teikia, o Pirkėjas juos priima vadovaujantis šiomis Sąlygomis. Laikoma, kad 
pirkėjas susipažino ir sutinka su šiomis sąlygomis nuo užsakymo pateikimo momento. Šių sąlygų 
neatskiriama  dalis – „Augalų sodinimo ir priežiūros taisyklės“. 

6. Pardavėjas aiškiai pareiškia, kad nesutinka laikytis jokių kitų pirkimo ar užsakymo, pristatymo, paslaugų 
teikimo sąlygų, kurios nesutampa su Pardavėjo bendrosiomis pardavimo, pristatymo ir paslaugų teikimo 
sąlygomis, joms prieštarauja ar jas papildo, išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjas šias sąlygas 
keičiančius/papildančius susitarimus suderina atskiru rašytiniu susitarimu, pasirašydamas su Pirkėju 
Specialiąsias sąlygas.  

7. Teikdamas pasiūlymą augalams įsigyti Pardavėjas taip pat gali pasiūlyti Pirkėjui paslaugas, priemones, 
įrangą ir kt., kas gali būti reikalinga Pirkėjo įsigytų augalų transportavimui, pasodinimui bei priežiūrai, 
bet neįeina į augalų kainą. Darbai, paslaugos, pasodinimui reikalingi įrengimai ir t.t. suderinami atskiru 
rašytiniu susitarimu (užsakymu). 

8. Pardavėjo nurodyta augalo/-ų pardavimo kaina neapima Pirkėjo įsigytų augalų priežiūros: augalų 
laistymo vegetacijos metu, genėjimo, apsaugos nuo ligų ir/ar kenkėjų ir kt. su augalų priežiūra susijusių 
paslaugų. Dėl augalų ir/ar aplinkos priežiūros paslaugų teikimo šalys susitaria sudarydamos atskirą 
rašytinį susitarimą.  

 
2 STRAIPSNIS. SUTARTIES SUDARYMAS 

 
1. Augalų ir paslaugų kainas nustato Pardavėjas. Pardavėjo viešai pateikiami kainos pasiūlymai gali būti 

Pardavėjo keičiami vienašališkai atsižvelgiant į faktinę situaciją rinkoje bei įvertinant augalų augimo 
vegetacijos metu pokyčius. Kaina nekeičiama tik tuo atveju, kai su Pirkėju raštu suderinama galutinė 
pardavimo kaina  ir Pardavėjas patvirtina užsakymą raštu (el. paštu).  

2. Pateikdamas užsakymą klientas išreiškia savo įsipareigojimą nupirkti atitinkamas prekes už pasiūlytą 
kainą vadovaujantis šiomis Sąlygomis. Po Pardavėjo užsakymo patvirtinimo, Pirkėjas nebeturi teisės 
atšaukti užsakymą.     

3. Visi prekių užsakymai yra susiję su jų prieinamumu. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi Pirkėjo išsirinktų 
prekių, Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui informaciją apie kitas panašias prekes, kurias Pirkėjas 
galėtų užsisakyti.  

4. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas patvirtina kliento pateiktą užsakymą raštu 
(pavyzdžiui, el. laišku, paštu ir pan.). 

5. Papildomos sutartys/susitarimai dėl prekių pardavimo, papildomų paslaugų ir/ar darbų teikimo bus 
laikomi galiojančiais tik tuo atveju, jei jie bus patvirtinti raštu.  

 
3 STRAIPSNIS. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 
1. Visos kainos nurodytos eurais su PVM Pardavėjo pardavimo vietoje (EXW), į jas neįtrauktos 

transportavimo išlaidos, pasodinimas, priežiūra.  
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2. Pardavėjas prekių ir paslaugų kainas skelbia kainoraštyje arba klientui (Pirkėjui)  pateiktame pasiūlyme, 
kuris galioja Pardavėjo nurodytą terminą. Paskelbus naują kainoraštį/pasibaigus  pasiūlymo galiojimo 
terminui, visi ankstesni kainoraščiai/pasiūlymai nustoja galioti be atskiro panaikinimo.  

3. Pirkėjas privalo atsiskaityti su Pardavėju už prekes iki jų perdavimo. Jei prekės įsigyjamos mažmeninės 
prekybos vietose, mokėjimas turi būti atliekamas prekių įsigijimo metu.  

4. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti už Prekes, moka Pardavėjui 12% metines palūkanas nuo visos uždelstos 
sumos. 

5. Pirkėjui uždelsus atsiskaityti už Prekes nustaytu terminu, Pardavėjas turi teisę pareikalauti, kad Pirkėjas 
sumokėtų 0,06 % delspinigių nuo visos uždelstos sumos už visą uždelsimo laikotarpį. 

6. Pardavėjas pasilieka sau teisę pareikalauti atsiskaityti už prekes jų pristatymo metu, kai prekės 
išsiunčiamos kliento prašymu be išankstinio apmokėjimo, arba susitarti su Pirkėju dėl mokėjimo 
atidėjimo. 

7. Jei augalai įsigyjami renkantis iš Pardavėjo medelyne auginamų augalų asortimento, Pardavėjas augalų 
kainą nustato individualiai kiekvienu atveju, įvertinęs augalo kokybę ir būklę.  

8. Šalių susitarimu  gali būti suderinamas individualus atsiskaitymo laikotarpis. 
9. Pirkėjas neturi teisės atlikti mokėtinų sumų įskaitymo be rašytinio Pardavėjo sutikimo.  
10. Jei Pirkėjo finansinė padėtis pablogėja iš esmės (pvz., pateikiant oficialų pareiškimą, prašymą pradėti 

bankroto, restruktūrizavimo bylą ir pan.), Pardavėjas turi teisę vykdyti sutartį su sąlyga, kad Pirkėjas iš 
anksto sumokės sutarto dydžio avansinį mokėjimą arba pateiks pakankamą garantiją dėl atitinkamos 
sumos sumokėjimo.  

11. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti visą žalą, jei Pirkėjas 
tinkamai neatsiskaito per sutartą terminą. 

 
4 STRAIPSNIS. RIZIKOS PERLEIDIMAS, PREKIŲ TRANSPORTAVIMAS, PRISTATYMAS IR 

PAKAVIMAS 
 
1. Parduodamų (tiekiamų) prekių ir jų sodinimo priedų (jei tokie būtų parduodami) atsitiktinio žuvimo/ 

praradimo/sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui momento. Tuo atveju, 
kai prekės siunčiamos paštu ar per kurjerius Pirkėjo užsakymu ir lėšomis  –  nuo prekių perdavimo 
pirmam ekspeditoriui, vežėjui, kitiems asmenims ar įstaigoms, kuriems pavesta pristatyti prekes. Jei 
prekės žuvo ar sugedo po jų perdavimo, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už prekes pilną kainą.  

2. Prekių siuntimo, įskaitant jų pristatymo pervežimui traukiniu ar laivu, išlaidas apmoka Pirkėjas, kuris 
taip pat prisiima visą su prekių siuntimu susijusią riziką. Jei prekių pristatymas vėluoja dėl Pirkėjo kaltės, 
prekių gabenimo rizika pereina Pirkėjui nuo tos dienos, kai gabenimas buvo pradėtas vykdyti 
perduodant prekes vežėjui. 

3. Tuo atveju, kai Pardavėjas negalėjo perduoti prekių Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės, pvz., neparuošta 
iškrovimo vieta, nepasirūpino iškrovimo įranga ir kt. priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, laikoma, 
kad prekės buvo tinkamai perduotos iš anksto sutartu laiku ir Pirkėjas prisiima pilną atsakomybę už 
prekes nuo to momento bei visas iš to kylančias papildomas išlaidas Pirkėjas dengia savo sąskaita. 

4. Prekės pristatomos arba jas galima atsiimti Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose tik Pardavėjo darbo 
laiku: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.45 val. Pirkėjui ar Pardavėjui pageidaujant atsiimti/perduoti 
prekes kitu laiku, toks atsiėmimas turi būti Šalių iš anksto suderintas.  

5. Prekės pristatomos tik lengvai pasiekiamais tvirtos dangos keliais. Prekių iškrovimas nėra įskaičiuotas į 
prekių pristatymo kainą. Prekių iškrovimu turi iš anksto pasirūpinti Pirkėjas. Pardavėjas, esant galimybei, 
gali pasiūlyti iškrovimo paslaugas. 

6. Transportavimo draudimas bus sudaromas tik tais atvejais, jei Pirkėjas išreiškia rašytinį  pageidavimą dėl 
prekių draudimo. Toks draudimas atliekamas Pirkėjo sąskaita. 

7. Pardavėjas išrašys sąskaitą-faktūrą už negrąžinamas vienkartines pakuotes, kurios parduodamos už 
savikainą. Pirkėjui grąžinant daugkartines pakuotes (pvz., euro paletės, augalų vazonai ir kt.), Pardavėjas 
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išrašys Pirkėjui kreditinę sąskaitą – faktūrą grąžinamos pakuotės kainai. Klientai, kurie yra vartotojai, 
bus informuoti apie papildomas išlaidas už pakuotes prieš sutarties sudarymą.  

8. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai ir rūpestingai supakuoti prekes pakuotėje, kuri atitinka įstatymų ar kitų 
teisės aktų nustatytus reikalavimus, išskyrus atvejus, kai daiktų dėl jų pobūdžio nereikia perduoti taroje 
ar supakuotų. Kiekviena pristatoma prekė turi būti aiškiai pažymėta.  

 
5 STRAIPSNIS. ĮSIPAREIGOJIMAS PRISTATYTI PREKES, LAIKINOS IR ILGALAIKĖS KLIŪTYS 

VYKDYTI SUTARTĮ/PREKIŲ PRISTATYMĄ 
 

1. Pardavėjas įsipareigoja laikytis prekių pristatymo terminų tik tuo atveju, jei pristatymo datą patvirtino 
raštu (el. paštu ir pan.) ir jei nėra aplinkybių, kurių Pardavėjas neturėjo galimybės iš anksto numatyti ir 
kurios nepriklauso nuo Pardavėjo valios, pvz. tiekėjas neįkrovė užsakytų prekių vežėjui, vežėjas 
neatvažiavo sutartu laiku ir kt. Apie tokių aplinkybių atsiradimą Pardavėjas įsipareigoja pranešti Pirkėjui, 
tačiau jų atsiradimas nėra pagrindas Pirkėjui atsisakyti užsakymo. 

2. Pardavėjas pasilieka teisę pristatyti užsakytas prekes dalinėmis siuntomis. Pardavėjas neprisiima 
atsakomybės už Pirkėjo patirtus nuostolius prekių nepristačius laiku dėl nuo Pardavėjo veiksmų 
nepriklausančių aplinkybių ir/ar pristačius jas dalinėmis siuntomis.  

3. Stichinių nelaimių (pavyzdžiui, sausros, šalnos, krušos, potvynio ir pan.) ar kitų įvykių, kurie įvyko ne dėl 
Pardavėjo kaltės, pavyzdžiui, epidemijų, streikų, lokautų, bet kokių veiklos sustabdymų, karo, ginkluotų 
konfliktų, valiutos konvertavimo pokyčių, valdžios institucijų įsikišimo ir kt. atveju pristatymo terminas 
bus pratęsiamas tokiu laikotarpiu, kiek truko minėtos nenumatytos aplinkybės bei įvertinant 
palankiausią laiką augalų sodinimui. Jei dėl minėtų aplinkybių prekių pristatymas tampa neįmanomu, 
Pardavėjas neprivalės jų pristatyti. Tokiu atveju, Pirkėjas neturi teisės reikalauti kompensuoti patirtą 
žalą.  

 
6 STRAIPSNIS. AUGALŲ DYDŽIAI IR PAVYZDŽIAI 

 
1. Augalų dydžiai matuojami: vienkamieniai dideli medžiai – kamieno apimtis (matuojama 1 m aukštyje nuo 

šaknies kaklelio, apjuosiant kamieną lanksčia matuokle 5 mm tikslumu), daugiakamieniai medžiai ir 
krūmai bei kai kurios spygliuočių rūšys – jų aukštis nuo žemės, plotis, kai augalai parduodami vazonuose 
– vazono dydis. 

2. Visi prekių (augalų) dydžiai nurodomi apytiksliai. Nukrypimai nuo nurodytų prekių (augalų) matmenų 
gali būti iki 10% (t. y. 10% mažesni arba didesni), ir tokie nukrypimai nėra pagrįstas pagrindas Pirkėjui 
teikti pretenzijas dėl prekių (augalų) dydžio neatitikimo. 

3. Augalų pavyzdžiai nurodo tik vidutinę (standartinę) augalo kokybę. Ne visi augalai gali pasižymėti 
tokiomis pačiomis savybėmis kaip pavyzdinis augalas. 

 
7 STRAIPSNIS. NUOSAVYBĖS TEISĖS IŠLAIKYMAS 

 
1. Perduoti augalai ir jų sodinimo priedai lieka Pardavėjo nuosavybe tol, kol Pirkėjas visiškai įvykdys pareigą 

pilnai sumokėti Pardavėjui visą pirkimo kainą, įskaitant papildomas Pardavėjo reikalaujamas sumas, 
kurios susidarė vykdant užsakymą. Nuosavybės teisė į prekes taip pat išlieka Pardavėjui tol, kol 
neišspręsti ginčai pagal pareikštus reikalavimus. 

2. Jei prekes įsigyja verslo įmonė, Pirkėjas įsipareigoja jas iškrauti ar pasodinti pristatytus augalus savo 
pačių ar trečiosios šalies teritorijoje iki šių prekių perpardavimo momento. Visos prekės, kurių 
nuosavybės teisės priklauso Pardavėjui, turi būti padėtos ar pasodintos atskirai nuo kitų augalų ir 
pažymėtos taip, kad būtų aišku, kad prekės gautos iš Pardavėjo ir yra jo nuosavybė. Pirkėjas įsipareigoja 
rūpestingai ir nemokamai prižiūrėti prekes, kurių nuosavybės teisės priklauso Pardavėjui. Tinkama 
priežiūra apima, bet neapsiriboja, prekių laikymą, sodinimą, tręšimą ir ypatingai laistymą pagal Pardavėjo 
suteiktas rekomendacijas ir/arba Pardavėjo parengtas augalų sodinimo ir priežiūros taisykles.  
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3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti Pardavėjui, jei trečioji šalis pareiškia pretenzijas į prekes, kurių 
nuosavybės teisės priklauso Pardavėjui, pavyzdžiui, prekių arešto ar konfiskavimo atveju, apie bet kokią 
prekėms padarytą žalą, jų adreso pasikeitimą ar prekių sunaikinimą bei privalo nurodyti prekes 
areštuojančio kreditoriaus pavadinimą ir adresą.  

4. Jei Pirkėjas pažeidžia sutartį, ypatingai, jei jis neatlieka privalomų mokėjimų arba jei nevykdo šios 
sutarties ir 7 straipsnio 2 dalyje numatytų įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį 
nesikreipdamas į teismą ir reikalauti grąžinti prekes. Tuo atveju, kai grąžinamų prekių būklė 
nepatenkinama, Pardavėjas turi niekuo neapribotą teisę pareikalauti Pirkėjo nedelsiant sumokėti visą 
prekių kainą, delspinigius ir kt. sumas.  

5. Pirkėjas turi teisę perparduoti Pardavėjo tiekiamas prekes tik po pilno jų apmokėjimo arba gavęs 
išankstinį rašytinį Pardavėjo sutikimą. Draudžiama įkeisti prekes, jei jų nuosavybės teisės priklauso 
Pardavėjui. Leidimas perparduoti prekes, kurių nuosavybės teisės priklauso Pardavėjui, iš karto netenka 
galios, jei Pirkėjas sustabdo veiklą arba neatsiskaito su Pardavėju sutartomis sąlygomis. 

6. Pristatytos prekės lieka Pardavėjo nuosavybe tol, kol Pirkėjas visiškai neįvykdo visų esamų ir būsimų 
bei papildomų Pardavėjo reikalavimų.    

 
8 STRAIPSNIS. KOKYBĖ IR GARANTIJOS 

 
1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamų prekių (augalų) kokybė atitinka aktualią sodmenų kokybės 

reikalavimus patvirtinančią Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 
D1-674 redakciją. 

2. Prekių kokybės garantija suteikiama tik prekių perdavimo metu. Pardavėjas atsako už prekių trūkumus, 
jeigu Pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki prekių perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki jų 
perdavimo. 

3. Pardavėjas nesuteikia augalų augimo garantijos. Tuo atveju, kai Pirkėjas reikalauja augalams suteikti 
augimo garantiją, tuomet Pardavėjas ir Pirkėjas gali sudaryti papildomą sutartį dėl atlygintinos augalų 
priežiūros, kurioje būtų numatytos augalų priežiūros sąlygos, terminas, taip pat susitarta dėl papildomos 
kainos ir už tai išrašyta atitinkama sąskaita-faktūra. Augimo garantija galiotų tik šios papildomos 
sutarties galiojimo laikotarpiu ir joje numatytomis sąlygomis. 

4. Jei augalus sodina Pardavėjas, jis suteikia augalų prigijimo garantiją iki pasireiškia augalų gyvybinės 
funkcijos (t.y.  pumpurų išsprogimo) artimiausio vegetacinio sezono pradžioje. Ši sąlyga galioja tik iš 
grunto iškastiems ir sodinamiems augalams. Vazone augusiems augalams prigijimo garantija nėra 
taikoma.   

5. Prigijimo garantija galioja tik tuo atveju, jei augalus sodina pats Pardavėjas ir ji galioja tik su sąlyga, kad 
Pirkėjas po jų priėmimo tinkamai tvarko, laisto ir prižiūri augalus pagal Pardavėjo rekomendacijas ir/arba 
augalų sodinimo ir priežiūros taisykles.  

6. Jei augalus sodina ne pardavėjas, prigijimo garantija negalioja. Ši garantija netaikoma ir stichinių nelaimių, 
ypač sausros, šalčio, potvynių ar parazitų sukeltai žalai. 

7. Jei gyvas augalas perduodamas ir žūsta/sunyksta dėl kenkėjų ar ligų, Pirkėjas turi įrodyti, kad tokia 
padėtis buvo susidariusi prekių perdavimo metu ir kad minėtos aplinkybės neatsirado dėl to, kad 
Pirkėjas netinkamai prižiūrėjo augalą.  

8. Pasirašydamas prekių/paslaugų perdavimo aktą Pirkėjas patvirtina, jog prekių/paslaugų kokybė atitinka 
pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus ir nėra paslėptų 
trūkumų, jeigu apie juos Pirkėjas žino arba jie yra tiek akivaizdūs, kad bet koks atidus Pirkėjas būtų juos 
pastebėjęs be jokio specialaus tyrimo. 

9. Po prekių perdavimo Pirkėjas įsipareigoja vadovautis Pardavėjo parduodamų „Augalų sodinimo ir 
priežiūros taisyklėmis“. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei Pirkėjas pažeidė prekių priežiūros 
taisykles, dėl trečiųjų asmenų kaltės padarytos žalos ar nenugalimos jėgos. 

10. Jei gyvas augalas parduodamas ir žūsta/sunyksta dėl kenkėjų ar ligų, Pirkėjas turi įrodyti, kad tai įvyko 
ne dėl netinkamos augalo priežiūros po to, kai jis buvo perduotas Pirkėjui. 
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11. Nustačius, kad perduoti augalai ar suteiktos paslaugos yra netinkamos kokybės, Pardavėjas turi teisę 
pirmiausia pašalinti trūkumą, pakeisdamas netinkamą augalą tinkamu per šalių susitarimu suderintą 
protingą terminą, įvertinant palankiausią augalų sodinimo laiką ir sąlygas. Tik tuo atveju, jei Pardavėjas 
dėl savo kaltės nepašalina trūkumo, Pirkėjas gali pareikalauti sumažinti kainą. 

12. Pirkėjas apie pastebėtus trūkumus Pardavėją turi informuoti raštu nedelsiant ir sudaryti sąlygas apžiūrėti 
augalus vietoje. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie neprigijusį augalą ar kitus pastebėtus 
defektus iš karto po augalų vegetacijos pradžios, įsipareigoja per protingą terminą atvykti į objektą ir 
apžiūrėti nustatytus defektus, imtis visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias žalos atsiradimui bei su 
Pirkėju susiderinti defektų šalinimo tvarką, eigą ir terminus. Pirkėjui laiku neinformavus Pardavėjo apie 
pastebėtus trūkumus garantijos nėra taikomos. 

13. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo pretenzijų, kurios teikiamos praėjus 2 (dviejų) mėnesių terminui 
po pirmos po pardavimo augalų vegetacijos pradžios. 

14. Jei Pirkėjas pareikalauja atlyginti žalą po to, kai pasirinktu trūkumo ištaisymo būdu jo pašalinti nepavyko, 
Pirkėjas turi teisę pasilikti prekes, jei tam yra pagrįsta priežastis. Tokiu atveju, reikalavimo kompensuoti 
dėl trūkumų patirtą žalą suma negalės būti didesnė kaip skirtumas tarp pirkimo kainos ir prekės su 
trūkumais vertės; kitu atveju, žalos suma bus lygi prekės su trūkumais vertei. Ši sąlyga nebus taikoma 
tyčinei žalai. 

15. Pirkėjas neturi teisės reikalauti, kad Pardavėjas kompensuotų jam visas būtinąsias išlaidas, susijusias su 
nekokybiškos prekės pašalinimu ir/ar naujai pristatytos prekės pasodinimu. Pardavėjas aiškiai atsisako 
tenkinti tokius reikalavimus, t.y. kompensuoti išlaidas, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas tyčia nuslėpė 
prekės defektus. 

 
9 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS / ATSISAKYMAS 

 
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėmis, tinkamos kokybės augalai yra 

nekeičiami ir negrąžinami. Jei sudaromos sutartys dėl didmeninio pardavimo – šios sąlygos aptariamos 
individualiai.  

2. Jei Pardavėjas pažeis savo įsipareigojimus, jis bus atsakingas tik už tyčinius veiksmus ir didelį aplaidumą. 
Minėtas atsakomybės ribojimas bus taikomas ir tuo atveju, jei įsipareigojimus pažeis Pardavėjo įgalioti 
asmenys. 

 
10 STRAIPSNIS. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 
1. Pardavėjas tvarkys Pirkėjo asmens duomenis šiais tikslais: (1) sutarties vykdymo; (2) užsakymo vykdymo; 

(3) prekių pristatymo; (4) ryšių palaikymo; (5) tiesioginės rinkodaros. 
2. Pardavėjas Sutartyje nurodytais tikslais, kaip duomenų valdytojas, tvarkys šiuos Pirkėjo asmens 

duomenis: (1) vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas; (2) telefono numeris; (3) adresas bei 
prekių pristatymo adresas; (4) užsakymo duomenys; (5) elektroninio pašto adresas; (6) 
atsiskaitomosios sąskaitos numeris. 

3. Pardavėjas tvarkys Pirkėjo asmens duomenis sutarties sudarymo ir vykdymo be Pirkėjo sutikimo 
sudarant sutartį  pagrindu. 

4. Pardavėjas gali perduoti Pirkėjo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie padeda Pardavėjui 
vykdyti Pirkėjo Užsakymą: vežėjai, rangovai, kurjeriai ir pan. Taip pat Pardavėjas Pirkėjo įsiskolinimo 
pagal šią Sutartį išieškojimui gali pasitelkti skolų išieškojimo įmones/asmenis ir tuo tikslu perduoti jiems 
Pirkėjo duomenis. 

5. Pardavėjas negalės įvykdyti Sutarties, jei Pirkėjas nepateiks privalomų savo asmens duomenų.  
6. Pirkėjas yra informuotas apie jo teisę: (1) susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; (2) žinoti, 

kokiais būdais asmens duomenys yra tvarkomi; (3) reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius 
asmens duomenis; (4) reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis ar sustabdyti savo asmens duomenų 
tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai; (5) 
nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; (6) gauti savo asmens duomenis susistemintu, 
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įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą); (7) atšaukti 
sutikimą; (8) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

7. Pirkėjas gali pasinaudoti savo teisėmis, nurodytomis šios Sutarties 10 skirsnio 6 punkte, kreipdamasis į 
Pardavėją el. paštu: sales@megaplantas.lt arba info@megaplantas.eu . Pardavėjas renka, saugo, naudoja 
ir tvarko asmens duomenis apie Pirkėją laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių 
įstatymų Sutarties vykdymo, sąskaitų išrašymo ir apskaitos sistemų administravimo, vidinių informacinių 
sistemų tvarkymo, ryšių su Pirkėju valdymo, sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymo tikslais. 

8. Pardavėjas įsipareigoja, kad visa Pirkėjo pateikiama informacija ir asmeniniai duomenys būtų tvarkomi 
laikantis Duomenų apsaugos tvarkos.  Šalys įsipareigoja teikti tik teisingą informaciją ir duomenis, kurie 
yra teisingi ir atitinka tikrovę.  

9. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius 
dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.  
 

 
11 STRAIPSNIS. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

 
1. Nustatant nenugalimos jėgos („force majeure“) aplinkybes, taikomos galiojančios teisės aktų nuostatos, 

reglamentuojančios nenugalimos jėgos aplinkybes.  
2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta 

dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad 
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.  

3. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės 
tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.  

4. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo nedelsiant pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes. 
Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, privalo atlyginti dėl pranešimo 
negavimo atsiradusius nuostolius.  

5. Pasibaigus sutarties 11 straipsnio 1 punkte nurodytų aplinkybių veikimui, sutarties šalis, neįvykdžiusi 
prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, privalo juos įvykdyti. 

 
12 STRAIPSNIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
1. Šių taisyklių pagrindu sudarytoms sutartims/užsakymams taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, 

norminiai aktai.  
2. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šalių patvirtino susitarimo, sprendžiami Šalių 

derybose. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie 
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčą sprendžiant Pardavėjo buvimo 
vietos teisme arba Klaipėdoje.  

3. Jei bet kuri atskira su klientu sudarytos sutarties sąlyga, įskaitant šias bendrąsias sąlygas tampa iš dalies 
arba visiškai negaliojančiomis, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui.  

 


