INNOVATIVE WATER SYSTEMS OÜ
BENDROSIOS PARDAVIMO IR PRISTATYMO
SĄLYGOS
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios bendrosios pardavimo ir pristatymo sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) yra tarp Innovative
Water Systems OÜ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kartu vadinamos Šalimis, o
kiekviena atskirai – Šalimi, sudarytų užsakymų (toliau – Užsakymas) neatsiejama dalis, kuriomis susitariama dėl Pardavėjo prekės ar prekių ir paslaugos ar paslaugų (toliau - Prekė) pardavimo, perdavimo
Pirkėjui, mokėjimo sąlygų ir tvarkos.
1.2. Šalys gali raštu sudaryti dvišalę pirkimo – pardavimo sutartį (toliau - Sutartis), kad susitartų dėl
papildomų sąlygų.
1.3. Bendrąsias sąlygas nustato Pardavėjas, kuris turi teisę jas keisti be išankstinio įspėjimo. Bendrąsias
sąlygas galima rasti Pardavėjo svetainėje (www.iwsgroup.ee).

2. Užsakymų pateikimas, patvirtinimas ir techniniai reikalavimai
2.1. Užsakymo pagrindas yra Pardavėjo pasiūlymas, įsk. standartinių prekių kainoraštį, kuriuo susitariama
dėl Pirkėjui parduodamos Prekės specifikacijos, kiekio, kainos, pristatymo ir apmokėjimo sąlygų, pristatymo termino, taip pat rašytinis Pirkėjo patvirtinimas tokia forma, kuri leidžia jį raštiškai atkurti.
2.2. Pasiūlymas yra pagrįstas Pirkėjo pateikta kainos užklausa ir kartu su ja pateiktais Prekės techniniais
reikalavimais.
2.3. Pirkėjo pateiktas Užsakymas laikomas patvirtintu tik tuo atveju, jei Pardavėjo įgaliotas atstovas tai
patvirtino tokia forma, kuri leidžia užsakymą raštiškai atkurti ir išsiuntė Pirkėjui Užsakymo patvirtinimą
(toliau - Užsakymo patvirtinimas).
2.4. Jei tinkamas Užsakymo vykdymas taip pat reikalauja Pardavėjo atlikto Prekės brėžinio, Užsakymas
laikomas patvirtintu po to, kai Pirkėjas patvirtino užsakymą ir Prekės brėžinį.
2.5. Visa Pardavėjo pateikta medžiaga, įsk. pasiūlymus, brėžinius, techninius aprašus ir kt., yra konfidenciali
informacija ir su tuo susijusios intelektinės nuosavybės teisės priklauso Pardavėjui ir nėra perduodamos Pirkėjui įvykdžius Užsakymą.

3. Prekės kaina
3.1. Galutinė Prekės kaina yra nurodyta Pardavėjo atsiųstame Užsakymo patvirtinime, tačiau galutinė kaina
gali skirtis nuo pradinio pasiūlymo dėl Šalių susitarimu atliktų pakeitimų ir papildymų.
3.2. Visi pasiūlymai galioja 30 dienų, jei nebuvo susitarta kitaip.
3.3. Jei nebuvo susitarta kitaip, visos Prekės kainos pateikiamos pagal „Incoterms 2010 FCA“ Aruküla tee
65, 75301 Jüri, Estija, sąlygas. Į kainą neįeina PVM ir transporto, muitinės, draudimo bei kiti mokesčiai.
3.4. Gavęs užsakymo patvirtinimą, Pirkėjas privalo pateikti bet kokias su Prekės kaina susijusias pretenzijas
per 48 valandas. Pardavėjas neprivalo priimti vėlesnių pretenzijų.

4. Mokėjimo sąlygos
4.1. Jei nebuvo susitarta kitaip, Pardavėjas visiems Užsakymams taiko išankstinį apmokėjimą. Jei Pirkėjas
neatlieka išankstinio apmokėjimo iki Užsakymo patvirtinime nurodyto termino, visi kiti terminai, susiję
su Prekės perdavimu Pirkėjui, atitinkamai nukeliami.
4.2. Pirkėjas turi sąskaitą pilnai apmokėti (be tarpusavio atsiskaitymų, išskaitymų ir priešieškinių) eurais į
Pardavėjo sąskaitoje-faktūroje nurodytą banko sąskaitą per sąskaitoje nurodytą mokėjimo terminą.
4.3. Už pradelstus mokėjimus Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjo gauti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną
uždelstą dieną (išskyrus išankstinio apmokėjimo atveju).

5. Pristatymas ir sutarties vykdymas
5.1. Pristatymo terminas atitinka „Incoterms 2010 FCA“ Aruküla tee 65, 75301 Jüri, Estija, sąlygas, jei
nebuvo susitarta kitaip.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekę Pirkėjui per Užsakymo patvirtinime nustatytą terminą į
nurodytą paskirties vietą. Pirkėjas privalo priimti Prekę per sutartą terminą paskirties vietoje. Pardavėjas tikisi, kad Pirkėjo nurodyta paskirties vieta (adresas) yra teisinga.
5.3. Pardavėjas nelaikomas vėluojančiu pristatant prekes, jei faktinis prekių pristatymas įvyksta ne vėliau
kaip per trisdešimt dienų nuo Užsakymo patvirtinime nurodytos pristatymo datos, tačiau Pardavėjas
privalo informuoti Pirkėją apie tokias aplinkybes iš anksto.
5.4. Jei Pirkėjas nepriima pristatytos Prekės arba nepateikia Pardavėjui tikslių pristatymo nurodymų,
Estijoje per 24 val., tarptautinių pristatymų atvejais – per 48 val. iki planuojamo pakrovimo, Pardavėjas turi teisę, bet ne įpareigojamas, deponuoti Prekę ir pareikalauti, kad Pirkėjas atlygintų pagrįstas
išlaidas (įsk. sandėliavimo išlaidas).
5.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir (arba) Užsakymo vykdymo, jei Pirkėjas nepriėmė Prekės per
sutartą pristatymo terminą paskirties vietoje ir to nepadarė per Pardavėjo nurodytą protingą terminą.
5.6. Jei Pirkėjas laiku neiškrauna Prekės (reikalingos darbo jėgos, krovimo įrangos trūkumas / vėlavimas)
per sutartą pristatymo terminą paskirties vietoje, tuomet visos papildomos išlaidos (laukimo laiko
mokestis, tuščias važiavimas ir pan.) tenka Pirkėjui.
5.7. Pirkėjas privalo laikytis visų įstatymų bei procedūrų, kurios reguliuoja Prekės importą į paskirties šalį ir
yra atsakingas už paskirties šalyje taikomų importo mokesčių sumokėjimą.
5.8. Jei Pirkėjas anuliuoja Užsakymą po Užsakymo patvirtinimo akceptavimo ir Pardavėjas pradėjo gamybą,
Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui visas išlaidas, susijusias su iki to momento pradėta Prekės gamyba
ir komponentų pirkimu.

6. Nuosavybės teisė ir rizikos perdavimas
6.1. Prekės sugadinimo, praradimo ar atsitiktinio sunaikinimo rizika pereina Pirkėjui pagal sutartas pristatymo sąlygas. Pirkėjas turi apdrausti prekes, jei tai būtina.
6.2. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui, kai visi reikalingi mokesčiai pervedami į Pardavėjo banko
sąskaitą.
6.3. Kol Prekės nuosavybės teisė neperėjo Pirkėjui, jam skirtas Prekes, kaip Pardavėjui patikėtą turtą,
Pardavėjas laiko atskirai, tinkamai sandėliuodamas, apsaugodamas, apdrausdamas ir pažymėdamas
kaip Pardavėjo turtą, o Pirkėjas neturi teisės disponuoti Preke.
6.4. Kol nuosavybės teisė į Prekę neperėjo Pirkėjui, Pardavėjas turi teisę bet kada pareikalauti, kad Pirkėjas
Prekę grąžintų tiekėjui. Jei tai daryti atsisakoma, Pardavėjas turi teisę patekti į bet kurią Pirkėjui ar bet
kuriai trečiajai šaliai priklausančią patalpą, kur yra laikoma Prekė ir paimti Prekę savo dispozicijon.

7. Atsakomybė ir garantija
7.1. Pardavėjo garantija Prekei, ją tinkamai naudojant, galioja 2 metus. Medžiagai ir sandarumui – iki 10
metų. Garantijos pradžia laikoma pristatymo data. Garantijos galiojimo sąlyga yra tinkamas montavimas ir naudojimo instrukcijos laikymasis.
7.2. Priimdamas Prekę Pirkėjas privalo ją apžiūrėti. Defektus, pažeidimus ir (arba) trūkumus, kuriuos galima
pastebėti prieš iškraunant iš transporto priemonės, būtina nedelsiant užfiksuoti. Vėlesnių skundų
Pardavėjas priimti neprivalo.
7.3. Pranešimą apie bet kurį Prekės defektą reikia Pardavėjui raštiškai pateikti per 7 kalendorines dienas
nuo Prekės gavimo dienos. Jei defekto neįmanoma pastebėti iš karto, tai reikia padaryti iš karto,
pastebėjus defektą. Pardavėjas įsipareigoja per 14 kalendorinių dienų nuo atitinkamo pranešimo
gavimo priimti nuostatą dėl defekto atsiradimo priežasties ir galimo sprendimo.
7.4. Jei paaiškėja Prekės trūkumas, Pardavėjas turi savo nuožiūra arba Prekę pataisyti, pakeisti arba
grąžinti pinigus, tačiau Pardavėjas neturi jokių kitų papildomų įsipareigojimų Pirkėjui, įsk. transportavimą, pakeitimą ir pan. Teisę pasirinkti tinkamą sprendimo būdą turi Pardavėjas. Jei reikia, Šalys gali
pasitelkti trečiosios šalies patirtį, kad nustatytų klaidos priežastį. Su ekspertize susijusias išlaidas turi
padengti Šalis, kurią ekspertizė laiko atsakinga už trūkumo priežastį.
7.5. Garantinis atvejis yra sprendžiamas pas Pardavėją, jei nesusitarta kitaip. Prekės transportavimo į
garantinio remonto vietą išlaidas turi padengti Pirkėjas. Ne garantinio remonto darbus privalo apmokėti
Pirkėjas.

7.6. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo ar trečiųjų sutarties šalių negautas pajamas ar bet kokiu būdu
patirtą žalą.
7.7. Pardavėjas negarantuoja eskizo, brėžinio, techninio aprašo, instrukcijos arba duotos informacijos ar
patarimo galutinio teisingumo. Šalys susitarė, kad Prekės pavyzdžiai, brėžiniai, techninis aprašas ir
pan., yra naudojami tik kokybės apytikriam nustatymui.

8. Šalių teisės ir pareigos
8.1. Už Užsakymo patvirtinimo ir Bendrųjų sąlygų pažeidimą Šalys atsako Estijos Respublikos teisės
aktuose ir šiose Bendrosiose sąlygose nustatytais pagrindais bei tvarka.
8.2. Šalys įsipareigoja nedelsdamos viena kitai pranešti apie duomenų pasikeitimą, taip pat savo
nemokumą, iškeltą bankroto bylą, likvidavimą arba reorganizavimą.
8.3. Šalys neatsako už Užsakyme ir (arba) Sutartyje nurodytų prievolių nevykdymą tuo atveju, jei to
priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomi: gaisras,
potvynis, streikas, darbo jėgos trūkumo problemos ar kiti pramoniniai trukdžiai, nelaimės (paskelbtas
ar nepaskelbtas) karas, embargas, blokada ar kiti teisiniai apribojimai, maištas, sukilimas ir kitos nuo
Šalių nepriklausančios priežastys tuo atveju, kai tų įvykių nebuvo įmanoma numatyti arba jei tiems
įvykiams Užsakymo ir (arba) Sutarties sudarymo metu nebuvo galima užkirsti kelio.

9. Galiojimas, ginčai
9.1. Šios Bendrosios sąlygos įsigalioja po Šalių Užsakymo patvirtinimo akceptavimo arba pasirašius Sutartį
ir galioja iki tol, kol Šalys bus tinkamai įvykdžiusios savo įsipareigojimus.
9.2. Tarp Šalių iškilusius ginčus stengiamasi išspręsti derybų keliu. Jei susitarimo pasiekti nepavyksta,
ginčas sprendžiamas vadovaujantis Estijos Respublikos galiojančiais teisės aktais.
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