Užsakomų atsarginių laikrodžių dalių ir apyrankių pirkimo pardavimo sutarties sąlygos.
1. Sąvokos
1.1. Vykdytojas - UAB "SAVAS LAIKAS", kurios įmonės kodas 122281978, buveinės adresas P. Lukšio
g. 21, Vilnius.
1.2. Užsakovas - užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo arba įmonė, neturinti juridinio
asmens teisių.
1.3. Dalis - užsakyme nurodyta Dalis (-ys) atitinkama laikrodžių funkcinė ir/ar dekoratyvinė dalis (ys) ar/ir apyrankė (-ės), sagtelė (-ės), įskaitant laikrodžių priklausinius, kurie įprastai nėra laikomi
neatsiejama laikrodžių dalimi.
1.4. Dalies pavadinimas - žodžių (raidžių) kombinacija, žyminti Dalies rūšį (modelį ar pan.)
1.5. Gamintojas - originalių dalių tiekėjas arba, partnerių teikiamų dalių (pvz. maitinimo elementai)
atveju - bet kurioje valstybėje esantis dalies gamintojas ar jo įgaliotas didmenininkas, iš kurio
Vykdytojas pats įsigyja dalis.
1.6. Užsakymas – Užsakovo pasirinktų pirkti Dalių ir jų kainų suminis sąrašas, pateiktas Vykdytojui.
1.7. Užsakymo patvirtinimas – Vykdytojo elektroninis laiškas, išsiųstas Užsakovo nurodytu
elektroninio pašto adresu, kuriuo patvirtinamas Užsakovo pasirinktų pirkti Dalių ir jų kainų suminis
sąrašas.
1.8. Dalies pateikimo terminas - laikas, per kurį Užsakovas privalo atsiimti Dalį, lygus 3 (trims)
mėnesiams nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško pranešimo apie Dalies atsiuntimą gavimo dienos.
2. Pirkimo - pardavimo sutarties dalykas
2.1. Vykdytojas įsipareigoja šioje sutartyje nustatytu terminu perduoti Dalį Užsakovui, o Užsakovas
įsipareigoja ją priimti ir sumokėti Užsakyme nurodytą pinigų sumą.
2.2. Laikrodžių funkcinės dalys parduodamos su pakeitimo (montavimo) paslauga.
2.3. Ši sutartis nekeičia ir nenaikina kitų Užsakovo ir Vykdytojo sudarytų sutarčių, jeigu šalys raštu
nesusitarė kitaip.
3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo - pardavimo sutartis sudaroma Vykdytojui užpildant Užsakovo patvirtintą išankstinę
prekių užsakymo formą. Išsiuntus Užsakymą Gamintojui, jame nurodytų duomenų keisti negalima.
Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas patvirtinamas automatiškai, į Užsakovo nurodytą
elektroninį paštą, išsiunčiant pranešimą su Užsakymo patvirtinimu.
3.2. Jeigu Užsakovas veikia kito asmens vardu, tai reiškia jog jis yra tinkamai ir reikiama apimtimi
įgaliotas spręsti apie pirkimo apimti ir kainą, sudaryti šią sutartį ir atsiimti Dalį.
4. Dalies pristatymo terminas
4.1. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Dalį Užsakovui per 2 darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo
dienos, jeigu užsakyta Dalis yra Vykdytojo sandėlyje, ir per 3 (tris) mėnesius nuo Užsakymo
apmokėjimo dienos, jeigu užsakytos Dalies Vykdytojas sandėlyje neturi ir reikia ją užsakyti.
4.2. Jeigu Vykdytojas laiku nepateikė Dalies dėl to, kad jos laiku neišsiuntė Gamintojas, tokiu atveju
Dalies pristatymo terminas be papildomų susitarimų pratęsiamas iki jos gavimo iš Gamintojo.
4.3. Jeigu Vykdytojas laiku nepateikė Dalies dėl trečiųjų asmenų, išskyrus Gamintoją, kaltės (pvz.:
dėl valstybinių institucijų ar vežėjų organizacijos kaltės), tokiu atveju Dalies pristatymo terminas be
papildomų susitarimų pratęsiamas iki jos gavimo iš Gamintojo, tačiau ne ilgiau kaip 1 (vieną)
mėnesį.

4.3. Jeigu Vykdytojas laiku nepateikė Dalies dėl Gamintojo kaltės (pvz.: atsiųsta netinkama Dalis,
atsiųstoje Dalyje rasta trūkumų), tokiu atveju Dalis užsakoma pakartotinai arba gauta netinkama
Dalis išsiunčiama Gamintojui apie tai pranešant Užsakovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę
nutraukti sutartį ir atsiimti sumokėtą avansą.
4.4. Užsakovas privalo priimti Vykdytojo pateiktą Dalį, nepriklausomai nuo to, kad: per Dalies
pateikimo terminą ši Dalis tapo Užsakovui nereikalinga, Užsakovas gali gauti analogišką Dalį už
mažesnę kainą, Užsakovas pardavė ar kitaip neteko teisių į laikrodį, kuriam buvo užsakyta Dalis, ir
kt. Užsakovas privalo priimti Dalį ir tais atvejais, kai paaiškėja, jog dėl ne Vykdytojo atliktos
netinkamos laikrodžio gedimo diagnostikos yra reikalinga ne užsakytoji Dalis. Užsakovas turi teisę
nepriimti Dalies ir pareikalauti grąžinti sumokėta avansą, jeigu diagnostiką atliko ir Dalį
rekomendavo Vykdytojas.
5. Dalies priėmimas perdavimas
5.1. Dalis pristatoma Užsakovui Vykdytojo buveinėje arba viename iš Vykdytojo padalinių. Dalies
pristatymo vietą pasirenka Užsakovas patvirtindamas užsakymą.
5.2. Atsiimant Dalį Vykdytojo buveinėje, jeigu Vykdytojas atskiru susitarimu neįsipareigojo Dalies
įmontuoti į Užsakovo nurodytą laikrodį, tai Dalį Užsakovas privalo atsiimti iš Vykdytojo per 1 (vieną)
mėnesį nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško pranešimo apie Dalies atsiuntimą gavimo dienos. Jeigu dėl
objektyvių priežasčių to padaryti negali tai Dalį Užsakovas privalo atsiimti artimiausiu pagal
galimybes metu (apie tai žodžiu arba raštu pranešant Vykdytojui), tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris)
mėnesius nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško pranešimo apie Dalies atsiuntimą gavimo dienos.
5.3. Dalis perduodama Užsakyme nurodytam asmeniui pateikus šiuos dokumentus: fiziniam
asmeniui: (a) užsakymo patvirtinimą; (b) notaro patvirtintą įgaliojimą (jeigu Dalį atsiima ne
Užsakyme nurodytas asmuo), (c) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; juridinio asmens
atstovas pateikia: (a) užsakymo patvirtinimą, (b) įgaliojimą (patvirtintą juridinio asmens vadovo), (c)
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
5.4. Jeigu Užsakovas neatsiima Dalies per 3 (tris) mėnesius nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško
pranešimo apie Dalies atsiuntimą gavimo dienos, Dalis lieka Vykdytojui. Avansas už užsakytą Dalį
Užsakovui negrąžinamas.
5.5. Jeigu pagal Užsakovo ir Vykdytojo susitarimą Vykdytojas privalo Dalį įmontuoti į Užsakovo
nurodytą laikrodį, tai Vykdytojas prieš montuodamas Dalį neprivalo jos perduoti ar parodyti
Užsakovui. Šiuo atveju Vykdytojas turi teisę Dalį išpakuoti ir įmontuoti į laikrodį ir atlikti Dalies
veikimo išbandymą.
5.6. Dalis pereina Užsakovo nuosavybėn nuo Dalies perdavimo momento arba laikrodžio, į kurį Dalis
buvo įmontuota, grąžinimo momento Užsakovui, įforminant tai sąskaita faktūra.
6. Garantijos ir pretenzijų sprendimas.
6.1. Daliai, kurią Vykdytojas įsipareigojo įmontuoti į Užsakovo nurodytą laikrodį, Vykdytojas suteikia
12 (dvylikos) mėnesių kokybės garantiją. Darbams suteikiama 6 (šešių mėnesių) kokybės garantija.
6.2. Daliai, kurios Vykdytojas neįsipareigojo įmontuoti į Užsakovo nurodytą laikrodį, Vykdytojas
suteikia 12 (dvylikos) mėnesių kokybės garantiją. Laikrodžių apyrankėms garantija netaikoma
(išskyrus metalines apyrankes). Pretenzijas dėl akivaizdžių išoriškai nustatomų trūkumų Užsakovas
turi teisę pareikšti per 24 valandas nuo Dalies gavimo momento.

6.3. Garantinis laikotarpis bei Vykdytojo atsakomybė neapima: a) tų gedimų ar kitokių defektų,
kurie atsirado ne dėl Vykdytojo kaltės (pvz.: dėl netinkamos laikrodžio eksploatacijos; dėl
nekokybiškų Dalies montavimo darbų, kai Dalį montavo ne Vykdytojas; ir pan.); b) neoriginalios ar/ir
nenaujos Dalies, kurią Vykdytojas pateikė Užsakovo sutikimu; c) kitų, atskirų, šalių pasirašytame
užsakyme aptartų atvejų.
6.4. Vykdytojas negarantuoja ir neatsako už Dalį, kuri dėl savo funkcinės paskirties yra padidinto
dėvėjimosi objektai (pvz.: laikrodžių apyrankės, sagtelės ir pan.) ir dėl intensyvaus naudojimo
visiškai ar iš dalies tapo netinkamos naudoti.
6.5. Sprendžiant pagrįstas Užsakovo pretenzijas dėl Dalies kokybės, pirmiausia Vykdytojas turi teisę
per šalių suderintą laikotarpį pakeisti Dalį analogiška kokybiška dalimi arba ištaisyti trūkumus savo
lėšomis ir priemonėmis.
7. Kaina ir atsiskaitymo tvarka
7.1. Dalies kaina nurodoma pildant išankstinę prekių užsakymo formą. Dalies kaina yra preliminari ir
gali būti Vykdytojo nuožiūra sumažinta arba padidinta esant objektyvioms aplinkybėms (muitų,
akcizų bei kitų atitinkamų mokesčių pasikeitimams, valiutų kurso pasikeitimams ir pan.), tačiau ne
daugiau kaip 20%.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas
pasinaudojant Užsakovo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo
būdu, Užsakovas elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo
apmokamą užsakymą. Pinigus Užsakovas perveda į Vykdytojo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų
saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko
elektroninės bankininkystės sistemoje;
7.2.2. Apmokėjimas naudojantis kreditinių kortelių aptarnavimo sistema – tai išankstinis
apmokėjimas, pasinaudojant kreditinių kortelių aptarnavimo sistema. Atsakomybė už duomenų
saugumą šiuo atveju tenka kreditinių kortelių aptarnavimo sistemas administruojančiai įmonei.
7.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais.
7.2.4. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Užsakovas perveda pinigus į
Vykdytojo banko sąskaitą. Mokėjimo paskirtyje Užsakovas privalo nurodyti Užsakymo numerį.
7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1. ir 7.2.2. ir 7.2.3. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Užsakovas
įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas
formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
7.4. Atsiskaitydamas 7.2.4. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Užsakovas įsipareigoja sumokėti
per 3 (tris) dienas nuo patvirtinimo apie sutarties sudarymą gavimo dienos. Jei Užsakovas per
nurodytą terminą neapmoka, Vykdytojas turi teisę iš anksto nepranešęs Užsakovui anuliuoti jo
užsakymą.
7.5. Jeigu tarp Vykdytojo ir Užsakovo yra sudaryta atitinkama ilgalaikė sutartis, tai atsiskaitoma
pagal tos sutarties sąlygas.
8. Sutarties nutraukimas
8.1. Vykdytojas turi teisę nutraukti šią sutartį ar atsisakyti pateikti Dalį, jeigu pasirodo, jog šios
Dalies reikiamu laiku arba visiškai negali pateikti Gamintojas. Šiuo atveju Vykdytojas privalo grąžinti
Užsakovui sumokėtą Dalies kainą, tačiau už Dalies nepateikimą neatsako.
8.2. Ši sutartis gali būti keičiama ar pildoma šalių raštišku susitarimu.

