E-komercijos naudojimo taisyklės
1.

PIRKĖJAS

savo

nuožiūra

gali

padaryti

užsakymą

internetinėje

svetainėje

www.akvedukts.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka dėl elektroninės komercijos naudojimo (toliau TAISYKLĖS).
2.

Pardavėjas savo internetiniame tinklalapyje, kuriame bus galima užsakyti prekes

REGISTRACIJOJE nurodytame užsakyme, įsipareigoja nurodyti šią informaciją: produkto
užsakymo numerį, produkto pavadinimą, produkto charakteristikas. (gaminio aprašymo dydis
nustatomas Pardavėjo nuožiūra); preliminarus prekių kiekis Pardavėjo sandėlyje; dabartinė prekės
kaina (galioja tol, kol kaina pateikiama atitinkamoje svetainėje); tinklalapyje pateiktų užklausų
sąrašas; kita informacija, reikalinga internetinei programai naudoti, siekiant sėkmingai vykdyti
užsakymą ir gauti naują slaptažodį prarasto slaptažodžio atveju.
3.

Patvirtinus TAISYKLĖS, PIRKĖJAS patvirtina, kad formoje nurodytas fizinis asmuo

yra įgaliotas pateikti užsakymus formoje nurodytos bendrovės vardu ir yra įtrauktas į
bendradarbiavimo sutarties priede pateiktą įgaliotų asmenų sąrašą (jei jis yra jau buvo sudarytas
tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO) arba bus įgaliotas kaip gavėjas sutarties sudarymo metu tarp
pirkėjo ir PARDAVĖJO. Po TAISYKLIŲ tvirtinimo, PARDAVĖJAS suteikia Pirkėjui naudotojo
pradžios slaptažodį ir kitą informaciją, reikalingą sandoriui per e. komerciją.
4.

PIRKĖJAS, turi teisę pakeisti vartotojo slaptažodį jo pateiktoje vietoje, PARDAVĖJO

svetainėje; Norėdami pakeisti slaptažodį, PIRKĖJAS neprivalo pateikti atskiro pareiškimo.
PIRKĖJO slaptažodis nėra parduodamas, todėl praradimo atveju sukurtas naujas naudotojo
slaptažodis ir jis priskirtas pirkėjui.

5.

PARDAVĖJAS identifikuoja PIRKĖJĄ pagal jo vartotojo vardą ir slaptažodį. PIRKĖJO

vartotojo vardas yra PIRKĖJAS, patvirtintas, aktyvus vartotojo el. pašto adresas. Vienas sistemos
naudotojas gali turėti vieną el. pašto adresą, o viena sistema arba naudotojas gali užsiregistruoti
prie vieno el. pašto adreso. PARDAVĖJAS priskiria pradinį naudotojo slaptažodį pirkėjui, kuris,
gavęs POPIERIUS, patvirtinus TAISYKLĖS, siunčiamas į PIRKĖJO nurodytu el. Pašto adresu.

6.

Jei naudotojas atstovauja keliems pirkėjams, vienas vartotojas gali sukurti pirkimo

užsakymą ir užsisakyti prekes keliems pirkėjams. Tokiu atveju vartotojas yra visiškai atsakingas už
klaidas, kurios gali atsirasti, jei vartotojas neįjungė užsakymo aplinkos iš vieno konkretaus
PIRKĖJO į kitą.
7.

Jei PIRKĖJAS neturi susitarimo su PARDAVĖJU, šis slaptažodis galioja iki sutarties

sudarymo dienos, bet ne ilgiau kaip du mėnesius po to, kai išduodamas slaptažodis. Per šį
laikotarpį PIRKĖJAS turi atlikti tris užsakymus, kuriuos galima gauti išankstiniu apmokėjimu. Jei
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nurodytas užsakymų skaičius nėra atliktas, Pardavėjas mano, kad pirkėjas nėra suinteresuotas
bendradarbiavimu, o Vartotojo slaptažodis galioja sustabdymo atveju.
8.

PARDAVĖJAS

įsipareigoja

nedelsdamas

informuoti

PIRKĖJĄ

gavus

pirkėjo

užsakymą dėl užsakymo gavimo (užsakymo patvirtinimas užsakymų žurnale pažymėtas ženklu
"Užsakymas priimtinas").
9.

Šalys patvirtina, kad PARDAVĖJAS iš anksto pranešė pirkėjui apie tai, kad negalima

pasinaudoti teise atsisakyti vykdyti sutartį pagal CM taisyklių "Dėl nuotolinės sutarties" 22 str.
(2014 m. Gegužės 20 d. Taisyklė Nr. 255).
10.

Užsakymas laikomas lygiaverčiu rašytiniam nurodymui, atsižvelgiant į skirtumus,

paminėtus Taisyklėse. Tais atvejais, kai pažeidžiamos šios sąlygos, PATVIRTINTOJO
GARANTAS atlygina žalą, kuri buvo padaryta Pardavėjui, įskaitant pelno praradimą.
11.

Pardavėjas gali atsisakyti vykdyti pirkėjo užsakymą užsakytų prekių nėra pardavėjo

sandėlyje. Tokiu atveju Pardavėjas privalo informuoti PIRKĖJĄ per 2 darbo dienas.
12.

Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už visus užsakymus, gautus per 1 darbo valandą

nuo 8 dalyje nurodyto PARDAVĖJO užsakymo patvirtinimo gavimo, taip pat įsipareigoja
neatsisakyti vartotojo slaptažodžio trečiosioms šalims, todėl bet koks užsakymas, sudarytas
naudojant vartotojo slaptažodį ir pagamintas po. 8 punkte nurodyto patvirtinimo gavimas yra
privalomas Pirkėjui ir jis neturi teisės nukrypti nuo šio užsakymo, išskyrus pagal sutarties sąlygas ir
kompensuoti PARDAVĖJUI už bet kokią žalą, kurią jis padarė pagal šioje sutartyje nurodytas
procedūras. Ši sąlyga taikoma visiems naudotojams, nurodytiems TAISYKLIU 3 dalyje.
13.

Jei dėl sistemos klaidos pirkėjui padaryta esminė žala, PARDAVĖJAS įsipareigoja

atlyginti nuostolius pagal dokumentais pagrįstą sumą.
14.

Bet kokie įgaliotų asmenų, kurie PIRKĖJŲ vardu yra įgalioti atlikti sandorius su

PARDAVĖJU per e-komercija, yra pateikiami raštu (elektroniniu būdu į elektroninio pašto adresą :.
Info@akvedukts.lt) ir, remdamasi šiuo prašymu, keičiamos taisyklės, nurodytos Taisyklių 3 punkte.
Jei PIRKĖJAS nevykdo savo įsipareigojimo informuoti PARDAVĖJĄ apie įgaliotų asmenų sąrašo
pakeitimus, PIRKĖJAS yra atsakingas pagal Taisyklių 12 punktą.
15.

Bet kuri Pardavėjo el. prekybos informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista

jokiai trečiajai šaliai be Pardavėjo leidimo. Jei Pardavėjas nustato tokį atskleidimą arba nustato,
kad vartotojo slaptažodis bus perduotas tretiesiems asmenims be PARDAVĖJŲ sutikimo,
PARDAVĖJAS pasilieka teisę, pranešdamas pirkėjui, sustabdyti pirkėjo prieigą prie PARDAVĖJŲ
elektroninės prekybos su vartotojo slaptažodis neribotam laikotarpiui jo nuožiūra. Jei pažeidžiamos
šios dalies sąlygos, be pirmiau minėtų bausmių PIRKĖJASįsipareigoja pervesti pardavėjui visus
patirtus nuostolius ir prarasta pelną.
16.

Pardavėjas patvirtina, kad PIRKĖJO pateikta informacija apie įgaliotiems fiziniams

asmenims bus tvarkoma ir saugoma nepažeidžiant Asmens duomenų apsaugos įstatymo ir UAB
„Akvedukts“ privatumo politikos.
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