TIEKIMO SUTARTIS
Bendrovė
„Balt-Hellin AS“
Ravila 51a, Tartu 51014, Estija
Registracijos Nr.: 10124134
(toliau – „Pardavėjas“)
ir bendrovė
...................................................
...................................................
...................................................
Registracijos Nr.: ...................................................
(toliau – „Pirkėjas“)
sudarė šią Tiekimo sutartį:
1. Sutarties dalykas
1.1 Pardavėjas parduoda, tiekia ir pristato Pirkėjui jo užsakytas prekes „Incoterm DAP“
sąlygomis Lietuvos Respublikoje.
1.2 Pirkėjas sutinka priimti užsakytas ir pristatytas prekes bei sumokėti sutartą pardavimo kainą
už šias prekes.
2. Užsakytų prekių kiekis
2.1 Prekės pristatomos atskiromis partijomis, kurių dydį Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui iš
anksto.
2.2 Užsakymų pateikimas vyksta Standartinėse sąlygose nustatyta tvarka, kurią apibrėžia
Pardavėjas.
3. Pristatymo vieta ir laikas
3.1 Pardavėjas privalo nurodyti Pirkėjui prekių pristatymo vietą ne vėliau kaip pateikdamas
užsakymą.
Pirkėjas taip pat privalo, ne vėliau kaip pateikdamas užsakymą, raštu paskirti asmenį, įgaliotą
priimti pristatomą siuntą, arba rašytiniu nurodymu pakeisti asmenį, įgaliotą priimti prekes.
3.2 Pardavėjas pristato užsakytas prekes pagal pristatymo grafiką į vietą, kurią Pirkėjas iš anksto
nurodo užsakyme. Prekės pristatomos Pirkėjui pagal užsakymų pristatymo eilę, nurodytą
pristatymo grafike.
4. Pristatymo sąlygos
4.1 Siuntos pristatomos pakuotėse ir talpyklose, skirtose atitinkamos rūšies prekėms.
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4.2 Siuntos, pristatytos po 2007 m. rugpjūčio 1 d., turi būti paženklintos kodu, kuris užtikrina
nepertraukiamą prekių stebėseną jas gabenant į pristatymo vietą. Pagal Europos Sąjungos teisės
aktus prekės turi būti paženklintos pagal EAN 128 standartą.
5. Kaina ir mokėjimai
5.1 Taikomas Pardavėjo nustatytas kainynas su pakeitimais. Pardavėjas pasilieka teisę keisti ir
koreguoti kainas, atsižvelgdamas į rinkos pokyčius.
5.2 Atlikus pristatymą, Pirkėjui išduodama elektroninė sąskaita faktūra. Pirkėjas sutinka gauti
sąskaitą faktūrą elektroninėmis priemonėmis. Jei Klientas pageidauja, Pardavėjas gali sudaryti
kredito sutartį. Dėl to turi būti atskirai susitarta raštu.
6. Sutarties terminas
6.1 Sutartis sudaroma vienų (1) metų laikotarpiui.
6.2 Kol Pirkėjas ar Pardavėjas raštu ar elektroninėmis priemonėmis neatšaukia Sutarties likus
vienam (1) mėnesiui iki jos galiojimo pabaigos, Sutarties terminas kiekvieną kartą automatiškai
pratęsiamas vieniems (1) metams.
6.3 Pirmiau nurodyta sąlyga neužkerta kelio nutraukti Sutartį pagrįstu pagrindu. Pagrįstas
pagrindas nutraukti Sutartį yra, visų pirma, nuolatinis Pardavėjo nustatytų Standartinių sąlygų
pažeidinėjimas iš Pirkėjo pusės.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1 Visiems ginčams, kylantiems iš Pardavėjo ir Pirkėjo verslo santykių, taikomi Vokietijos
Federacinės Respublikos teisės aktai su pakeitimais, išskyrus JT tarptautinių pirkimo–pardavimo
sutarčių teisę (CISG) ir Vokietijos tarptautinės privatinės teisės nuostatas.
7.2 Jurisdikcijos vieta yra kompetentingas teismas Bonoje, Vokietijos Federacinėje Respublikos,
pagal susitarimą. Pardavėjas taip pat pasilieka teisę pateikti ieškinį visuose kituose teismuose,
kiek tai leidžia įstatymai.
7.3 Bet kokie Sutarties pakeitimai turi būti įforminti raštu.
7.4 Jei Sutarties sąlyga tampa visiškai arba iš dalies negaliojanti, arba neįmanoma jos
įgyvendinti, tai neturi įtakos likusių Sutarties nuostatų galiojimui.
Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria dėl nuostatų, kurios geriausiai atitinka jų turėtus ar
pageidaujamus ekonominius interesus, iš esmės aptarus tokį klausimą, ir jomis pakeičia
negaliojančias ar neįgyvendinamas nuostatas.
7.5 Sutarties priedas: Įgaliojimas, kuriuo asmeniui (-ims) suteikiama teisė priimti pristatomas
prekes.
8. Standartinės sąlygos
Pardavėjo nustatytos pardavimo, tiekimo ir mokėjimo Lietuvos Respublikoje sąlygos ir terminai
(Standartinės sąlygos) yra neatsiejama šios Tiekimo sutarties dalis. Pirkėjas yra susipažinęs su
Standartinėmis sąlygomis ir aiškiai sutinka, kad jos būtų taikomos šiai Sutarčiai. Pirkėjas atsisako
teisės nustatyti savo standartines sąlygas.

_____________________________________
(Data: el. parašas)
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Pardavėjo vardu:
Pirkėjo vardu:
„Balt-Hellin AS“ komercinis agentas Lietuvoje:
UAB „Mercatus Minor“
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pašilaičių g. 1-79
Įmonių registro Nr.: 303262562
Tel.: +372 5680 1137
El. pašto adresas: sales@hellin.lt

Atstovas:

Atstovas:

/Asmens kodas/

/Asmens kodas/

Renata Blaževičienė
/vardas, pavardė/

/el. parašas/

/el. parašas/
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