PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. xxxx
Nauja redakcija, patvirtinta 2020-01-31
UAB „Stateta“, įmonės kodas 150040692, įregistruota Ulonų g. 2-1, Alytuje (toliau sutartyje - „Pardavėjas“),
atstovaujama bendrovės vykdančiojo direktoriaus Vykinto Lučiūno, veikiančio pagal bendrovės 2019-01-02 d. išduotą
įgaliojimą Nr. 20190201/1, iš vienos pusės,
ir
asmuo (toliau sutartyje - „Pirkėjas“), toliau abi kartu vadinamos „Šalys“, o kiekviena atskirai „Šalimi“,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau sutartyje - „LR“) civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais norminiais teisės
aktais, sudarėme šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau - „Sutartis“):
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Pirkėjas perka, o Pardavėjas parduoda benziną ir dyzelinius degalus, dujas (toliau sutartyje - „Naftos produktai“),
plovyklos ir kitas paslaugas:
1.1.1. Pardavėjo degalinėse, esančiose:
Kantališkių km., Sasnavos sen., Marijampolės r.;
Alytaus km., Alovės sen., Alytaus r.;
Kaniūkų km., Nemunaičio sen., Alytaus r.;
Ukmergės g. 246, Vilnius;
Gustaičių km. Veiverių sen., Prienų raj.;
Kauno g. 1, Miklusėnai, Alytaus r.;
Erdvės g. 78, Ramučiai, Kauno r.
1.1.2. Pardavėjo partnerių degalinėse LR, kurių sąrašas yra nurodytas www.stateta.lt tinklapyje;
2. SUTARTIES DALYKO KAINA
2.1. Kainos nustatymo tvarka:
2.1. Visose „BRO“ kortele aptarnaujamose degalinėse Naftos produktų kaina yra nustatoma prie AB „Orlen Lietuva“
Oksetos terminalo esamos dienos kainos pridedant antkainį. Kai AB „Orlen Lietuva“ nepaskelbia naftos produktų kainų
protokolo, tai dienai galioja paskutinės viešai skelbtos dienos naftos produktų kainos.
Kiekis per mėnesį (litrais)

virš 501
201-500
iki 200

Antkainis €/l
Stateta degalinėse

Deimantinis partneris

Auksinis partneris

Sidabrinis partneris

0,040 €
0,045 €
0,050 €

0,049 €
0,054 €
0,059 €

0,059 €
0,064 €
0,069 €

0,065 €
0,069 €
0,074 €

Stateta Spower dyzelinas
+0,04 €/l prie
Stateta degalinių kainos

*antkainiai nurodyti su PVM.
Pasikeitus partnerių sąlygoms kainodara jų degalinėse gali keistis informavus klientą ne vėliau kaip prieš 30 dienų.
2.2. Pardavėjas suteikia galimybę pirkėjui pirkti prekes ir paslaugas pardavėjo ir pardavėjo partnerių degalinėse
atsiskaitant BRO kortele. Prekėms ir paslaugoms papildomos nuolaidos netaikomos.
2.3. Esant pradelstam atsiskaitymui PARDAVĖJAS turi teisę o PIRKĖJAS tam neprieštarauja, vienašališkai padidinti
2.1. punkte nurodytą degalų kainą.
3. ATSISKAITYMO TVARKA
3.1. Pirkėjas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos iki atskiro rašytinio Šalių susitarimo už įsigyjamus Naftos produktus
įsipareigoja atsiskaityti su Pardavėju prieš Naftos produktų įsigijimą.
3.3. Pardavėjas patalpina PVM sąskaitą faktūrą (Pdf. formatu) ir išsamią ataskaitą už praėjusį ataskaitinį laikotarpį
interneto puslapyje www.stateta.lt, bei laikoma, kad Pardavėjas tinkamai pateikė minėtą sąskaitą ir ataskaitą Pirkėjui, o
Pirkėjas minėtus dokumentus gavo, šių dokumentų patalpinimo nurodytame interneto puslapyje dieną.
3.3.1. Pardavėjas įsipareigoja patalpinti PVM sąskaitą faktūrą (Pdf. Formatu) aukščiau minėtame interneto puslapyje:
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a) už 1.1.1. ir 1.1.2. punktuose nurodytose degalinės įsigytą kurą iki kito mėnesio 4 (ketvirtos) darbo dienos už
ataskaitinį laikotarpį nuo einamo mėnesio 1 (pirmos) kalendorinės dienos iki einamo mėnesio paskutinės kalendorinės
dienos imtinai;
3.3.2. Pardavėjas kartu išsiunčia pranešimą Pirkėjui jo nurodytu šios Sutarties rekvizituose elektroninio pašto adresu
apie tai, kad PVM sąskaita-faktūra ir ataskaita yra pateikta internete.
3.4. Jeigu pirkėjas laiku nesumoka, bet kokių mokėtinų sumų, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo 0,1% (vienos
dešimtosios procento) dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos ir vienkartinį
skolos administravimo mokestį, kuris lygus 3,99 € be PVM, taip pat perduoti savo reikalavimus skolų išieškojimo
įmonei, kreiptis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Tokiu atveju, Pardavėjo pareikalavimu, Pirkėjas privalo
atlyginti skolos administravimo bei išieškojimo išlaidas. PIRKĖJAS patvirtina ir sutinka, jog šiame punkte nurodyti
delspinigiai atitinka protingumo kriterijus.
3.5 Jei šiame Sutarties skyriuje nurodytas interneto puslapis neveikia dėl Pardavėjo kaltės daugiau kaip 2 (dvi) darbo
dienas laikotarpio, kuriuo Pirkėjas privalo šiame Sutarties skyriuje aukščiau nurodyta tvarka apmokėti sąskaitą, metu,
tai Pirkėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu apie tai pranešti Pardavėjui ir
pareikalauti pateikti sąskaitą, o Pardavėjas tokiu atveju privalo pagal raštišką Pirkėjo reikalavimą pateikti Pirkėjui
sąskaitą, išsiųsdamas ją paštu ar kitu būdu pateikdamas ją Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio reikalavimo
gavimo dienos.
4. KORTELIŲ IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR BLOKAVIMO SĄLYGOS
4.1. Pardavėjas įsipareigoja, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo
dienos, užsakyti Pirkėjui vieną plastikinę magnetinę kortelę BRO (toliau „Kortelė“).
4.2. Be atskiro UAB ,,STATETA“ rašytinio sutikimo Pirkėjui draudžiama perleisti BRO kuro korteles kitiems
tretiesiems asmenims ar įmonėms.
4.3. Pagrindinis Naftos produktų pirkimas-pardavimas vykdomas naudojant specialiai Pirkėjui (įmonei) išduotą
Kortelę su kiekvienai Kortelei priskirtu identifikaciniu ir PIN kodu.
4.4. Naudodamas Kortelę, Pirkėjas įsipila reikalingą kiekį degalų ir degalinės operatoriui pateikia Pirkėjui išduotą
Kortelę, įveda PIN kodą klaviatūra, esančia prie kasos aparato. Pirkėjui įvedus teisingą Kortelės PIN kodą, Pirkėjui
išduodamas kasos aparato čekis, patvirtinantis įvykusią operaciją.
4.5. Kortelė yra Pardavėjo nuosavybė. Nutraukus Sutartį, per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, Pirkėjas privalo
grąžinti Korteles Pardavėjo adresu, nurodytu Sutarties 9 punkte.
4.6. Vagystės, plėšimo ar bet kokio kito Kortelės praradimo atveju ar konfidencialios informacijos, įtakojančios
atsiskaitymo Kortelės naudojimą, atskleidimo atveju, Pirkėjas nedelsdamas privalo apie tai pranešti Pardavėjui telefonu,
ir el. paštu, kad Kortelė būtų užblokuota ir sustabdytas Naftos produktų pardavimas. Kontaktiniai duomenys, kuriais
Pirkėjas turi informuoti Pardavėją: mob. tel. Nr. 8 683 36268, 8 678 77448, el. paštas: giedrius@stateta.lt
4.7. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą blokuoti ir stabdyti Naftos produktų pardavimą (arba atblokuoti):
4.9.1. jei pranešimas gautas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, darbo valandomis (nuo 9:00 iki 17:00) – Lietuvoje
blokuoja per 24 valandas.
4.9.2. jei pranešimas gautas penktadienį iki 11:00 valandos – Lietuvoje blokuoja per 24 valandas.
4.9.3. jei pranešimas gautas penktadienį po 11:00 valandos, arba Pardavėjo ar jo partnerio užsienio šalyse, ne darbo
dieną – blokuoja Lietuvoje per 24 valandas nuo artimiausios darbo dienos pradžios (9:00 valandos).
4.10. Dėl šiame skyriuje numatytų Kortelės blokavimo atvejų, Pardavėjas neatlygina jokių Pirkėjo turėtų nuostolių.
5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Tuo atveju, jeigu kuri nors šios Sutarties Šalis pažeidžia kokį nors savo Sutartyje prisiimtą įsipareigojimą, arba
jeigu Sutartyje yra pateikusi bet kokią klaidingą garantiją ar neteisingą pareiškimą, Šalis pažeidėja atlygina
nukentėjusiai Šaliai visus ir bet kokius nuostolius, žalą, išlaidas ir kaštus, kuriuos patyrė nukentėjusi Šalis dėl tokio
pažeidimo ar neteisingo pareiškimo, ar garantijos.
5.2. Pirkėjas atsako už Pardavėjo jam patikėto turto praradimą ar sugadinimą, ir esant šio turto praradimui ar
sugadinimui, atlygina padarytą žalą ir pagrįstus nuostolius.
5.3. Pirkėjas praradęs ar sugadinęs Kortelę, taip, kad naudojimasis ja tampa neįmanomas, ir pageidaujantis naujos
Kortelės, sumoka Pardavėjui 2€ (du eurus) be PVM už naujos Kortelės pagaminimą, bei šios Sutarties 4.2. punkte
numatytą Kortelės aktyvavimo mokestį.
5.4. Netesybos pažeidus šios Sutarties sąlygas pradedamos skaičiuoti kitą dieną po termino pabaigos ir skaičiuojamos
iki visiškos prievolės įvykdymo.
5.5. Kiekviena Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už tai, kad visiškai neįvykdė ar netinkamai įvykdė šioje Sutartyje
numatytus įsipareigojimus, jei sugebės įrodyti, kad jų nevykdo dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Nenugalimos jėgos
aplinkybės yra suprantamos taip, kaip apibrėžtos galiojančiuose LR teisės aktuose.
5.6. Nei viena Šalis nelaikoma atsakinga už netiesioginius nuostolius, įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kokiu
reputacijos, pelno arba pajamų praradimu, verslo nutraukimu, išskyrus kai šioje Sutartyje numatoma kitaip.
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6. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.
6.2. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko tik Šalių raštišku susitarimu, kai Šalis, inicijuojanti Sutarties
nutraukimą, informuoja apie tai kitą šalį ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį. Šiame raštiškame susitarime dėl Sutarties
nutraukimo yra išsprendžiamos visos Sutarties nutraukimo pasekmės. Sutartis gali pasibaigti, kai visos joje numatytos
Šalių prievolės yra pilnai ir tinkamai įvykdytos.
6.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vienašališkai Pardavėjo nuožiūra, apie tai informuojant Pirkėją ne mažiau
kaip prieš 30 ( trisdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Pirkėjui nesutinkant su sutarties pakeitimais, jis
turi teisę nutraukti sutartį iki Sutarties pakeitimų įsigaliojimo.
7. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS
7.1. Sudarydamos, aiškindamos ir vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi tuo metu galiojančiu LR civiliniu kodeksu,
kitais LR norminiais teisės aktais. Sutartyje Šalių neaptarti klausimai bus sprendžiami aukščiau nurodytų norminių
teisės aktų nustatyta tvarka.
7.2. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja įstatymui arba dėl kurios nors priežasties tampa dalinai arba visai
negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią
nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji
norma, tačiau ne daugiau ir neįtakojant šios Sutarties vientisumo.
7.3. Visi ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylančios iš šios Sutarties, bus sprendžiami tarp Šalių derybų keliu
tarpusavio konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims.
7.4. Jeigu ginčų, nesutarimų ar reikalavimų nepavyksta išspręsti derybų keliu, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar
reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba su ja susijęs, turi būti sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka teisme,
nustatant sutartinį teismingumą pagal Pardavėjo buveinės registracijos vietą.
8. KITOS SĄLYGOS
8.1. Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai šaliai po
vieną. Kiekviena šalis pasirašo ant kiekvieno Sutarties lapo.
8.2. Nei viena šios Sutarties Šalis, be kitos šios Sutarties Šalies leidimo, neatskleidžia trečiosioms šalims jokių
sutartinių įsipareigojimų ir kitos su šia Sutartimi gautos informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama pagal
galiojančius LR norminius teisės aktus.
8.3. Informacija ir pranešimai dėl Sutarties vykdymo privalo būti siunčiami Sutarties 9. punkte nurodytais adresais.
Pasikeitus bet kurios Šalies adresui, banko sąskaitai ir/arba kitiems duomenims, ši Šalis privalo apie tai pranešti kitai
Šaliai ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo duomenų pasikeitimo. Neįvykdžius šių reikalavimų,
kaltoji Šalis negali pareikšti jokių pretenzijų ar prieštaravimų dėl kitos Šalies atliktų veiksmų, jei tie veiksmai yra atlikti
anksčiau žinomais rekvizitais arba negavus pranešimų, išsiųstų pagal Sutartyje nurodytus duomenis.
8.4. Jei Šalys kitaip nesusitaria, visi pranešimai pagal šią Sutartį privalo būti raštiški ir asmeniškai pristatomi adresatui
(adresato atstovui raštiškai patvirtinant jų gavimą), siunčiami registruotu paštu, per specialų kurjerį, faksu, elektroniniu
laišku ar naujuoju adresu, apie kurį buvo pranešta Sutarties 8.3. punkte nustatyta tvarka, laikytis šių reikalavimų:
8.4.1. Siunčiant pranešimą faksu, e-paštu, jis bus laikomas gautu jo išsiuntimo dieną, jei siuntėjas gauna
pranešimo pristatymo adresatui patvirtinimą. Faksinio pranešimo originalas privalo būti nedelsiant siunčiamas
registruotu paštu ar per specialųjį kurjerį, ar asmeniškai pristatomas adresatui;
8.4.2. Registruotu paštu ar per specialųjį kurjerį siunčiamas pranešimas bus laikomas gautas pristatymo dieną,
apie tai atžymint specialioje kurjerio atžymoje apie pristatymą;
8.4.3. Asmeniškai adresatui pristatomas pranešimas bus laikomas gautas jo pristatymo dieną. Kilus ginčui dėl
pranešimo gavimo, įrodinėjimas apie gautą pranešimą tenka jį siuntusiai Šaliai.
8.5. Į pranešimų sąvoką įeina raštai, įspėjimai, pretenzijos ir kiti, su šia Sutartimi ir jos vykdymu, susiję dokumentai.
8.6. Šalys patvirtina, kad yra priimti visi būtini sprendimai, reikalingi šios Sutarties pasirašymui, ir asmenys,
pasirašantys šią Sutartį turi visus įgaliojimus ją pasirašyti, nepažeidžia LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Šalių
įstatų/nuostatų, teisių ir interesų.
8.7. Šalys susitaria, jog Sutartis gali būti sudaroma el. paštu abiems pusėms apsikeičiant atsakingų asmenų pasirašytu
skenuotu Sutarties egzemplioriumi.
8.8. Visi priedai, patvirtinti abiejų Šalių parašais, yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
8.9. Šalys pareiškia, kad ši Sutartis Šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio ir pasekmių, bei kaip atitinkanti jų valią ir
ketinimus, pasirašyta turinčių įgaliojimus tai padaryti Šalių atstovų.
8.10. Pirkėjas sutinka, kad jo el. paštas ir tel. nr. būtų naudojamas UAB ,,Stateta“ tiesioginės rinkodaros tikslams.
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9. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Uždaroji akcinė bendrovė „Stateta“
Įmonės kodas: 150040692
Adresas: Ulonų g. 2-1,
LT-62156 Alytus, Lietuva
Tel.: 8 315 72820
PVM kodas LT500406917
A.s. Nr. LT78 7300 0100 0220 8991
AB Swedbankas
A.s. Nr. LT36 7044 0600 0194 1293
AB SEB bankas
Banko kodas 7300
info@stateta.lt
Pasirašo:
Pasirašo:
Pirkėjo įgaliotas ir jo vardu:

Pardavėjo įgaliotas ir jo vardu:
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