
 
 
 
1. ĮŽANGA 
 
1.1. Šios Bendrosios pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygos (toliau –

Bendrųjų sąlygų aprašas) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio 
teises, pareigas ir atsakomybę tais atvejais, kai AB SEB bankas, 
veikdamas kaip Pirkėjas, su Pardavėju sudaro Sutartį dėl Kliento 
išsirinkto Turto įsigijimo. 

1.2. Jei Specialiųjų sąlygų aprašas ir Bendrųjų sąlygų aprašas 
prieštarauja vienas kitam, taikomas Specialiųjų sąlygų aprašas. 

1.3. Jei Specialiųjų sąlygų apraše nėra nustatyta kitaip, Sutartyje 
didžiąja raide rašomos sąvokos turi Bendrųjų sąlygų aprašo dalyje 
„Sąvokos“ nurodytas reikšmes. 

1.4. Bet kokie Pirkėjo vienašališkai atlikti Bendrųjų sąlygų aprašo 
pakeitimai taikomi tik Sutartims, sudarytoms po   tokių pakeitimų 
įsigaliojimo datos. 

 
2. SĄVOKOS 
 
2.1. Avansas – Pirkimo ir Pardavimo sutarties Specialiųjų sąlygų apraše 

(toliau – Specialiųjų sąlygų aprašas) nustatyta Turto kainos dalis, 
kurią Pardavėjui iki Priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo datos 
turi sumokėti Klientas. Jei Klientas į Pardavėjo sąskaitą perveda 
Pirkėjui pagal Lizingo sutartį mokėtinas sumas (administracinį 
mokestį, Turto draudimo įmokas), šios sumos įskaitomos 
atitinkamai sumažinant Turto kainos, kurią Pardavėjui turi 
sumokėti Pirkėjas, dalį. Jei Pardavėjas ir Klientas yra tas pats 
asmuo, Avansu yra laikoma Specialiųjų sąlygų apraše nustatyta 
Turto kainos dalis, kuri sudarant Sutartį su įskaitoma kaip 
Pardavėjo pagal Lizingo sutartį mokėtina pradinė įmoka (užstatas). 

2.2. Klientas – Specialiųjų sąlygų apraše nurodytas asmuo, kuris 
Lizingo sutarties pagrindu valdys Turtą ir juo  naudosis. 

2.3. Lizingo sutartis – Specialiųjų sąlygų apraše nurodyta lizingo, 
finansinio lizingo, išperkamosios nuomos arba veiklos nuomos 
sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Pirkėjo dėl Turto valdymo ir 
naudojimo. 

2.4. Pardavėjas – Specialiųjų sąlygų apraše nurodytas asmuo, 
parduodantis Turtą. 

2.5. Pirkėjas – AB SEB bankas. 
2.6. Priėmimo ir perdavimo aktas – dokumentas, kurį perduodant 

Turtą  pasirašo Klientas ir Pardavėjas. 
2.7. PVM – pridėtinės vertės mokestis. 
2.8. Specialiųjų sąlygų aprašas – tai Sutarties dalis, kurioje nurodytos 

Šalys, Turtas, atsiskaitymo tvarka, Šalių individualiai suderintos 
sąlygos ir kita svarbi informacija.  

2.9. Specifikacija – Sutarties dalis, kurioje pateikiama išsami 
informacija apie Turtą. Jei Pardavėjas ir Klientas yra tas pats asmuo, 
Sutarčiai taikoma Lizingo sutarties specifikacija, kuri laikoma 
neatsiejama Sutarties dalimi. 

2.10. Sutartis – tarp Šalių sudaryta pirkimo ir pardavimo sutartis, kurią 
sudaro Specialiųjų sąlygų aprašas, Bendrųjų sąlygų aprašas, 
Priėmimo ir perdavimo aktas ir Specifikacija. 

2.11. Šalys – Specialiųjų sąlygų apraše nurodyti asmenys (visi kartu ir 
kiekvienas atskirai). 

2.12. Turtas – kilnojamasis daiktas, nurodytas Specifikacijoje. 
2.13. Turto kaina – tai Specialiųjų sąlygų apraše nustatyta suma, už 

kurią Pardavėjas parduoda Turtą Pirkėjui. Į Turto kainą įskaičiuotos 
visos išlaidos ir visi su Turto pardavimu susiję mokesčiai (įskaitant 
PVM, jei taikomas). 

2.14. Vartotojas – Specialiųjų sąlygų apraše nurodytas fizinis asmuo, 
kuris sudarė Lizingo sutartį asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne 
verslo ar profesinėms reikmėms. 

 
 
 

3. SUTARTIES DALYKAS 
 
3.1.  Pagal Sutartį Pirkėjas įsipareigoja iš Pardavėjo pirkti, o Pardavėjas 

įsipareigoja Pirkėjui parduoti Specifikacijoje nurodytą Turtą. 
3.2. Pirkėjas Turtą perka, kad jį pagal Lizingo sutartį perduotų valdyti ir 

naudotis Klientui, todėl sudarius Sutartį Klientas Pardavėjo 
atžvilgiu turi visas teisės aktuose ir Sutartyje nustatytas teises, 
kurias turi Pirkėjas (t. y. gali reikšti jam pretenzijas, kad Turtas 
nekokybiškas ar neatitinka Specifikacijos, kad Pardavėjas nesilaiko 
sutartų Turto pristatymo terminų ir pan.), tačiau jis neturi teisės be 
išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo keisti Turto, jo kainos ar 
nutraukti Sutartį (nebent kitaip nustatyta Bendrųjų sąlygų apraše 
arba Šalys susitarė kitaip). Jei Pardavėjas ir Klientas yra tas pats 
asmuo, laikoma, kad Pardavėjui yra žinoma Turto būklė, kokybė ir 
kita su Turtu susijusi informacija, todėl Pirkėjas, kaip lizingo 
davėjas, nėra ir nebus atsakingas  Pardavėjui už Turto būklę, 
kokybę, komplektaciją ar tinkamumą naudoti pagal paskirtį. 

 
4. TURTO PERDAVIMO TVARKA 
 
4.1. Pardavėjas privalo perduoti Turtą tiesiogiai Klientui (arba Pirkėjui, 

jei Pardavėjas ir Klientas yra tas pats asmuo) Specialiųjų sąlygų 
apraše nustatytoje perdavimo vietoje ne vėliau kaip iki Specialiųjų 
sąlygų apraše nustatyto termino pabaigos. 

4.2. perduodant Turtą Pardavėjas ir Klientas pasirašo Priėmimo ir 
perdavimo aktą. Jei Klientas ir Pardavėjas yra tas pats asmuo, 
Priėmimo ir perdavimo aktą pasirašo Pardavėjas ir Pirkėjas. 

4.3. Priėmimo ir perdavimo aktą Pirkėjas parengia ir duoda Pardavėjui 
kartu su Sutartimi, o jei Turtas  sudarant Sutartį  dar neparuoštas 
perduoti,  – per 1 darbo dieną po to, kai gaus Pardavėjo pranešimą, 
jog Turtas paruoštas perduoti. Jei Pardavėjas ir Klientas yra tas pats 
asmuo, Priėmimo ir perdavimo aktas parengiamas ir pateikiamas 
pasirašyti Pardavėjui sudarant Sutartį  arba per 1 darbo dieną po to, 
kai Pardavėjas informuoja Pirkėją, kad Turtas paruoštas perduoti, ir 
pateikia Pirkėjui Lizingo sutartį atitinkančio Turto draudimo 
liudijimo kopiją (pateikti nereikia, jei Turtą draudžia Pirkėjas). 

4.4. Pardavėjas ir / ar Klientas neturi teisės keisti Pirkėjo parengto 
Priėmimo ir perdavimo  akto turinio, formos, informacijos apie 
Turtą, kainos ir kitų duomenų (išskyrus pastabas apie perdavimo 
metu pastebėtus Turto trūkumus ir defektus). Jei šio reikalavimo 
nėra laikomasi, Pirkėjas turi teisę laikyti Priėmimo ir perdavimo aktą 
negaliojančiu ir nemokėti Pardavėjui. 

4.5. Pardavėjo išrašytos sąskaitos faktūros ir pasirašyto Priėmimo ir 
perdavimo  akto kopijas Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui ne 
vėliau kaip iki paskutinės mėnesio, kada buvo pasirašytas Priėmimo 
ir perdavimo  aktas, darbo dienos 12 valandos. Pardavėjo išrašytos 
sąskaitos faktūros ir pasirašyto Priėmimo ir perdavimo akto 
originalius egzempliorius Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjui per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Priėmimo ir perdavimo  akto 
pasirašymo datos. Jei Priėmimo ir perdavimo aktas pateikiamas 
Pirkėjui vėliau, negu nustatyta šiame punkte, laikoma, kad 
Pardavėjas netinkamai vykdė įsipareigojimus laiku pateikti šiuos 
dokumentus.  Pirkėjo pareiga mokėti pagal šią Sutartį neatsiranda 
tol, kol Pardavėjas šio trūkumo neištaiso. 

4.6. Pardavėjas privalo iš anksto tiesiogiai su Klientu susitarti dėl 
tikslaus Turto perdavimo laiko (netaikoma, jei Pardavėjas ir 
Klientas yra tas pats asmuo). 

4.7. Jei Turtas registruojamas viešajame registre, Pardavėjas, 
pasirašant Priėmimo ir perdavimo aktą, turi supažindinti Klientą ir 
perduoti jam visus Turto naudojimo  dokumentus: Turto 
registracijos liudijimą, techninės apžiūros rezultatų kortelę 
(ataskaitą), techninės priežiūros knygelę, eksploatavimo vadovą ir 
kt.  (netaikoma, jei Pardavėjas ir Klientas yra tas pats asmuo). 

4.8. Jei yra taikoma Turto garantija, tai turi būti nustatyta 
Specifikacijoje. 
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4.9. Pasirašant Priėmimo ir perdavimo aktą,  Pardavėjas turi 
supažindinti Klientą su Turto garantija ir pasirašytinai įteikti Klientui 
garantijos sąlygų aprašą (netaikoma, jei Pardavėjas ir Klientas yra 
tas pats asmuo). Pardavėjas neturi teisės savo nuožiūra riboti Turto 
gamintojo Turto  garantijos, tačiau gali suteikti papildomą 
garantiją. Pardavėjas turi atlyginti visus Pirkėjo nuostolius, kurie 
atsirado dėl to, kad Pardavėjas netinkamai vykdė šiame punkte 
nustatytas pareigas. 

4.10. Jei Turtas yra įranga, Pardavėjas turi savo sąskaita apmokyti Kliento 
darbuotojus naudotis Turtu (netaikoma, jei Pardavėjas ir Klientas 
yra tas pats asmuo). 

4.11. Pardavėjas turi teisę nepasirašyti Priėmimo ir perdavimo akto, jei 
Klientas nėra jam sumokėjęs Avanso (netaikoma, jei Pardavėjas ir 
Klientas yra tas pats asmuo). 

4.12. Priėmimo ir perdavimo aktas pasirašomas trimis vienodą teisinę 
galią turinčiais originaliais egzemplioriais, po vieną Pirkėjui, 
Pardavėjui ir Klientui. Jei Pardavėjas ir Klientas sutampa, Priėmimo 
ir perdavimo  aktas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią 
turinčiais originaliais egzemplioriais, po vieną Pirkėjui ir Pardavėjui 
(šis punktas netaikomas, jei Priėmimo ir perdavimo aktas 
pasirašomas elektroniniu būdu). 

4.13. Pasirašius Priėmimo ir perdavimo aktą, laikoma, kad Pardavėjas 
tinkamai įvykdė savo prievolę perduoti Turtą Pirkėjui. 

4.14. Priėmimo ir perdavimo aktas kartu yra dokumentas, liudijantis, kad 
Pardavėjas yra gavęs visą Avansą (netaikoma, jei Pardavėjas ir 
Klientas yra tas pats asmuo). 

4.15. Pasirašius Priėmimo ir perdavimo aktą,  Turtas tampa Pirkėjo 
nuosavybe (nebent Šalys susitarė kitaip). 

4.16. Visa atsakomybė už Turto praradimą, sužalojimą, sugadinimą, 
sunaikinimą ar kitokį pažeidimą (įskaitant praradimą dėl force 
majeure aplinkybių),  taip pat  didesnio pavojaus šaltinio valdytojo 
atsakomybė iki Priėmimo ir perdavimo  akto pasirašymo datos 
tenka Pardavėjui. 

4.17. Iki Turto perdavimo datos Pardavėjas turi savo sąskaita 
užregistruoti Pirkėją kaip Turto savininką ir Klientą kaip Turto 
valdytoją (naudotoją): 

4.17.1. Jei Turtas yra motorinė transporto priemonė, – VĮ 
„Regitra“ tvarkomame Lietuvos Respublikos kelių transporto 
priemonių registre. 

4.17.2. Jei Turtas yra traktorius, savaeigė žemės ūkio ar kita 
savaeigė mašina, kurios variklio galia viršija 8kW, taip pat jų 
priekabos ar puspriekabės, – Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio 
mašinų ir jų priekabų registre. 

4.18. Pardavėjas ir Klientas gali susitarti, kad Turtą viename iš pirmiau 
nurodytų registrų savo sąskaita užregistruos Klientas. Tokiu atveju 
Klientas turi užregistruoti Turtą Sutartyje nustatyta tvarka ne vėliau 
kaip per 5 darbo dienas nuo Priėmimo ir perdavimo akto 
pasirašymo (netaikoma, jei Pardavėjas ir Klientas yra tas pats 
asmuo). 

4.19. Turto registruoti nereikia, jei Specialiųjų sąlygų apraše nustatyta, 
kad Turtas bus naudojamas uždaroje teritorijoje ir nedalyvaus kelių 
eisme. 

4.20. Jei Turtas yra kiti kilnojamieji daiktai, nenurodyti ankstesniuose 
Bendrųjų sąlygų aprašo punktuose, po Priėmimo ir perdavimo akto 
pasirašymo Turtą Sutarčių registre užregistruoja Pirkėjas. 

 
5. ATSISKAITYMO TVARKA 
 
5.1. Turto kaina, nustatyta Specialiųjų sąlygų apraše, Pardavėjui 

sumokama tokia tvarka: 
5.1.1. ne vėliau kaip iki Priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo datos 

Klientas privalo Pardavėjui sumokėti Specialiųjų sąlygų apraše 
nustatytą Avansą, kuris įskaitomas kaip Kliento pagal Lizingo 
sutartį Pirkėjui mokėtina pradinė įmoka (užstatas). Jei Klientas ir 
Pardavėjas yra tas pats asmuo, Avansas sudarant Sutartį 
įskaitomas kaip Pirkėjo Pardavėjui mokėtina Turto kainos dalis ir 
kaip Pardavėjo pagal Lizingo sutartį mokėtina pradinė įmoka 
(užstatas); 

5.1.2. likusią Turto kainos dalį (Specialiųjų sąlygų apraše nustatytos Turto 
kainos ir Pardavėjo gauto Avanso skirtumą) Pirkėjas sumoka į 

Pardavėjo sąskaitą ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo to laiko, 
kai Pirkėjui yra pateikiami visi Specialiųjų sąlygų apraše nurodyti 
dokumentai. 

5.2. Jei laikotarpiu nuo Sutarties sudarymo iki Priėmimo ir perdavimo 
akto pasirašymo datos Lietuvos Respublikoje būtų pakeistas PVM 
tarifas, taikytinas Turtui, Specialiųjų sąlygų apraše nustatyta Turto 
kaina su PVM bus perskaičiuojama pagal Priėmimo ir perdavimo 
akto pasirašymo dieną taikomą PVM tarifą, išskyrus atvejį, jei Turtą 
perduoti Klientui vėluojama dėl Pardavėjo kaltės ir  PVM tarifas 
padidėja. Padidėjus Turto kainai dėl šiame punkte nurodytų 
priežasčių, padidėjusio PVM suma atitinkamai padidinamas Kliento 
mokamas Avansas, kurio padidėjusią dalį Klientas privalo sumokėti 
Pardavėjui (arba Pirkėjui, jei Avansas buvo mokamas Pirkėjui) ne 
vėliau kaip iki Priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo datos. 

5.3. Visus Pirkėjo patirtus banko mokesčius, susijusius su mokėjimu 
Lietuvoje, turi padengti Klientas, o tais atvejais, jei mokama į kitoje 
šalyje esančio banko sąskaitą ar kitos šalies valiuta, Pirkėjo išlaidas 
turi kompensuoti Pardavėjas. 

 
6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 
6.1. Jei Pardavėjas laiku neperdavė Turto, už kiekvieną vėluojamą dieną 

Pardavėjas Pirkėjui moka Specialiųjų sąlygų apraše nustatyto 
dydžio delspinigius, kurie apskaičiuojami nuo Specialiųjų sąlygų 
apraše nustatytos Turto kainos. Pirkėjas gali nurodyti Pardavėjui, 
kad apskaičiuoti delspinigiai būtų mokami Klientui. 

6.2. Bet kuri iš Šalių, kuri laiku neįvykdo Sutartyje nustatytų piniginių 
prievolių kitai Šaliai, kuriai turėjo būti sumokėta, moka Specialiųjų 
sąlygų apraše nustatyto dydžio delspinigius, kurie apskaičiuojami 
nuo laiku nesumokėtos sumos (įskaitant PVM). 

6.3. Jei Šalis pateikia Pardavėjui pretenziją dėl netinkamo Sutarties 
vykdymo, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo 
pretenzijos gavimo datos privalo pašalinti Sutarties pažeidimą arba 
motyvuotai atsakyti pretenziją pateikusiai Šaliai. Jei pretenziją 
pateikė Klientas, Pardavėjas ar Klientas, Pirkėjo prašymu, privalo jį 
informuoti apie pretenzijos nagrinėjimo eigą ir pateikti visus su 
pretenzijos nagrinėjimu susijusius dokumentus. 

 
7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
 
7.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai raštu prieš 14 kalendorinių dienų, 

įspėjęs Pardavėją, nutraukti Sutartį, jeigu yra nors viena iš toliau 
nustatytų sąlygų, kurių kiekviena laikoma esminiu Sutarties 
pažeidimu:  

7.1.1. Turtas neatitinka Specifikacijos;  
7.1.2. Turtas yra netinkamas naudoti pagal tiesioginę paskirtį; 
7.1.3. Turtą perduoti  dėl Pardavėjo kaltės vėluojama daugiau kaip 14 

kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo Specialiųjų sąlygų apraše 
nustatyto Turto perdavimo datos). 

7.2. Jei Pirkėjas nutraukia Sutartį bet kuriuo iš 7.1 punkte nustatytų 
pagrindų, per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo 
datos Pardavėjas kitoms Šalims turi grąžinti visas jam sumokėtas 
sumas (Avansą – Klientui, visas kitas gautas sumas, įskaitant 
administracinį mokestį ir Turto draudimo įmokas, kurias į Pardavėjo 
sąskaitą pagal Lizingo sutartį sumokėjo Klientas, – Pirkėjui) ir 
sumokėti Pirkėjui Specialiųjų sąlygų apraše nustatytą baudą, o 
Klientas per tą patį laiką turi grąžinti Turtą Pardavėjui (jei jis Klientui 
buvo perduotas). Jei Pardavėjas ir Klientas yra tas pats asmuo, 
nutraukus Sutartį vienu iš 7.1.1–7.1.3 punktuose nustatytų 
pagrindų, per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo 
datos Pardavėjas turi Pirkėjui grąžinti visas jo sumokėtas sumas ir 
sumokėti Pirkėjui Specialiųjų sąlygų apraše nustatytą baudą. 

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai raštu prieš 14 kalendorinių dienų, 
įspėjęs Pirkėją, nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas daugiau kaip 14 
kalendorinių dienų vėluoja sumokėti Pardavėjui. 

7.4. Pardavėjui nutraukus Sutartį 7.3 punkte nustatytu pagrindu, per 7 
kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo datos Klientas 
privalo perduoti Turtą Pardavėjui. Perdavęs Turtą, Pardavėjas 
Klientui grąžina Avansą, o visas kitas sumas, įskaitant 
administracinį mokestį ir Turto draudimo įmokas, kurias į Pardavėjo 



sąskaitą pagal Lizingo sutartį sumokėjo Klientas, – Pirkėjui, kuris 
savo ruožtu per 7 kalendorines dienas, gavęs atitinkamą Pardavėjo 
raštišką reikalavimą, sumoka Pardavėjui Specialiųjų sąlygų apraše 
nustatytą baudą. Jei Pardavėjas ir Klientas yra tas pats asmuo, 
nutraukusios Sutartį 7.3 punkte nustatytu pagrindu Šalys per 7 
kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo datos grąžina viena 
kitai tai, ką yra gavusios pagal Sutartį, o Pirkėjas per tą patį terminą 
Pardavėjui turi papildomai sumokėti Specialiųjų sąlygų apraše 
nustatytą baudą. 

7.5. Jei bet kuriai iš Šalių nutraukus Sutartį Klientas vėluoja grąžinti 
Turtą Pardavėjui, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Klientas jam 
sumokėtų Specialiųjų sąlygų apraše nustatyto dydžio delspinigius, 
apskaičiuojamus nuo Turto kainos (įskaitant PVM, jei taikomas), už 
kiekvieną uždelstą dieną ir atlygintų visus dėl pavėluotai grąžinto 
Turto  patirtus nuostolius, jei nepakanka sumokėtų delspinigių 
(netaikoma, jei Pardavėjas ir Klientas yra tas pats asmuo). 

7.6. Pardavėjas arba Pirkėjas gali nutraukti Sutartį prieš 3 darbo dienas 
įspėjęs kitas Šalis, jei Klientas iki Specialiųjų sąlygų apraše 
nustatyto Turto perdavimo termino nesumokėjo Pardavėjui Avanso 
(netaikoma, jei Pardavėjas ir Klientas yra tas pats asmuo). 

 
8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
 
8.1. Sutarties sąlygų įvykdymo terminai pratęsiami force majeure 

aplinkybių (gaisrai, potvyniai, žemės drebėjimas ir t. t.) galiojimo 
laikotarpiu, su sąlyga, kad šios aplinkybės tiesiogiai turėjo įtakos 
vykdant  Sutarties sąlygas. 

8.2. Šalis, kuri neturi galimybių įvykdyti pagal Sutartį prisiimtų 
įsipareigojimų dėl force majeure aplinkybių, privalo nedelsdama, 
bet ne vėliau kaip per 20 dienų raštu pranešti kitai Šaliai apie tokias 
aplinkybes, jų įtaką pagal Sutartį prisiimtiems įsipareigojimams 
vykdyti ir pateikti šias aplinkybes liudijančius kompetentingų 
Lietuvos Respublikos institucijų išduotus dokumentus. Prekybos 
rūmų išduoti liudijimai  laikomi pirmiau minėtų įvykių ir jų trukmės 
įrodymu. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie force majeure 
aplinkybes ir jų įtaką pagal Sutartį prisiimtiems įsipareigojimams 
vykdyti, kaip nustatyta pirmiau šiame punkte, neatleidžiama nuo 
pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. 

8.3. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, jei force majeure aplinkybės tęsiasi 
ilgiau negu 1 mėnesį nuo pranešimo apie jų atsiradimą gavimo 
datos. 

 
9. PAPILDOMOS SĄLYGOS, JEI KLIENTAS YRA VARTOTOJAS 
 
9.1. Jei Turtas Klientui dar nėra perduotas, o Klientas pasinaudojo 

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme nustatyta teise ir 
per 14 kalendorinių dienų nuo Lizingo sutarties sudarymo datos jos 
atsisakė, Pirkėjas jam perleidžia visas savo teises ir pareigas pagal 
Sutartį po to, kai Klientas sumoka Pirkėjui  Turto kainos ir Kliento 
Pardavėjui sumokėto Avanso skirtumą,  taip pat Lizingo sutartyje 
nustatytas palūkanas, apskaičiuotas nuo šio skirtumo, už laikotarpį 
nuo Lizingo sutarties atsisakymo datos iki mokėjimo datos. Apie tai, 
kad Pirkėjo teisės ir pareigos perleistos Klientui, Pirkėjas raštu 
informuoja Klientą ir Pardavėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 
nuo visų pirmiau nustatytų sumų sumokėjimo datos. 

9.2. Klientas turi teisę be išankstinio Pirkėjo sutikimo nutraukti Sutartį 
šiais atvejais: 

9.2.1. Pardavėjas neperduoda Klientui Turto iki Specialiųjų sąlygų apraše 
nustatyto Turto perdavimo termino pabaigos; 

9.2.2. Pardavėjas pristato Turtą tik iš dalies (ne visos komplektacijos); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.3. Turtas neatitinka Sutarties  ir Klientas kreipėsi į Pardavėją 
prašydamas tinkamai įvykdyti Sutartį, tačiau per 1 mėnesį nuo tokio 
kreipimosi datos Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Klientas gali 
šiuo pagrindu nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjui pateikė savo 
pasirinktos valstybės ar savivaldybių institucijos arba trečiosios 
šalies išvadą dėl netinkamos Turto kokybės ir grąžino Pirkėjui (arba 
Pirkėjo nurodymu tiesiogiai Pardavėjui) Turtą (tokios pat būklės ir 
komplektacijos, kokios Turtas jam buvo perduotas) ir visa kita, ką 
jis gavo pagal Sutartį. Tokiu atveju Klientas taip pat turi teisę 
sustabdyti savo prievolių pagal Lizingo sutartį vykdymą arba 
nutraukti ją Lizingo sutartyje nustatyta tvarka ir reikalauti, kad 
Pirkėjas jam grąžintų sumokėtas įmokas. 

9.3. Apie Sutarties nutraukimą vienu iš 9.2 punkte nustatytų pagrindų 
Klientas turi informuoti raštu Pardavėją ir Pirkėją prieš 7 
kalendorines dienas iki numatomos Sutarties nutraukimo datos. 

9.4. Klientui nutraukus Sutartį vienu iš 9.2. punkte nustatytų pagrindų, 
per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo datos 

9.4.1. Pirkėjas grąžina Klientui visas įmokas, kurias jis gavo iš Kliento 
pagal Lizingo sutartį (išskyrus administracinį mokestį, kuris 
negrąžinamas); 

9.4.2. Pardavėjas grąžina Klientui jo sumokėtą Avansą, o Pirkėjui visą iš jo 
gautą Turto kainos dalį (įskaitant Kliento į Pardavėjo sąskaitą 
tiesiogiai sumokėtą pagal Lizingo sutartį Pirkėjui mokėtiną 
administracinį mokestį, Turto draudimo įmokas) bei kompensuoja 
palūkanas, kurias Pirkėjas grąžino Klientui, taip pat palūkanas, 
kurių Klientas nesumokėjo Pirkėjui pasinaudojęs teise sustabdyti 
savo prievolių pagal Lizingo sutartį vykdymą per laikotarpį nuo 
prievolių sustabdymo iki Lizingo sutarties nutraukimo datos ir 
atlygina visus kitus dėl Lizingo sutarties ir Sutarties nutraukimo 
datos Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius (sutarčių sudarymo 
išlaidas, Turto saugojimo, Turto perregistravimo atitinkame 
registre išlaidas ir kitas išlaidas, jei tokių būtų). 

 
10. KITOS SĄLYGOS 
 
10.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Specialiųjų sąlygų aprašą ir 

Specifikaciją ir galioja tol, kol bus įvykdytos visos Sutarties sąlygos. 
10.2. Sutartis sudaroma trimis vienodą juridinę galią turinčiais 

egzemplioriais (išskyrus atvejį, jei Sutartis pasirašoma elektroniniu 
būdu) – po vieną Pirkėjui, Pardavėjui ir Turtą registruojančiam 
atitinkam  registrui (jei Turtą privaloma registruoti). Jei Sutartį 
pasirašo ir  Klientas, jam pateikiamas papildomas Sutarties 
egzempliorius (išskyrus atvejį, jei Sutartis pasirašoma elektroniniu 
būdu). 

10.3. Sutartis gali būti keičiama ar papildoma tik Šalių raštišku 
susitarimu. 

10.4. Pirkėjas turi teisę, iš anksto apie informavęs Pardavėją, visas ar dalį 
pagal Sutartį kylančių savo teisių ir pareigų perleisti Klientui. 

10.5. paaiškėjus, kad Sutartyje nurodyti Šalių pareiškimai ir / ar garantijos 
neatitinka tikrovės, Sutartį pažeidusi Šalis įsipareigoja savo 
sąskaita  atlikti visus reikiamus ir kitos Šalies pageidautinus 
veiksmus, būtinus norint pašalinti trūkumus, ir atlyginti visus su tuo 
susijusius nuostolius.  Tai, kad Šalis atlygina nuostolius, nereiškia, 
jog ji atleidžiama nuo prievolės vykdyti savo pareigas pagal Sutartį. 

10.6. Visi dėl Sutarties sąlygų vykdymo kilę klausimai sprendžiami derybų 
būdu. Nepavykus susitarti tarpusavyje, ginčai sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Vilniaus miesto apylinkės 
teisme, o , jei pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ginčo 
sprendimas teismingas apygardos teismui, – Vilniaus apygardos 
teisme. 


