BAZINĖS PREKIŲ PARDAVIMO SĄLYGOS
(taikomos verslo užsakymams, kai su pirkėju nėra galiojančios ilgalaikės sutarties)

1. Prekių asortimentas skelbiamas viešai UAB „Viljandi prekyba“ (toliau – pardavėjas) interneto svetainėje.
2. Prekės parduodamos pagal pirkėjų užsakymus.
3. Užsakymo turinys turi atitikti nurodytąjį pardavėjo tipinėje formoje.
4. Pirkėjas užtikrina, kad užsakymus jo vardu teikia įgaliotas darbuotojas / atstovas.
5. Užsakymas priimamas vykdyti, jeigu:
5.1. pirkėjo pasirinktos prekės atitinka aktualų asortimentą ir jų kiekis neviršija pardavėjo sandėlyje turimų atsargų.
Užsakymas, neatitinkantis pardavėjo asortimento arba atsargų, gali būti priimtas su išlyga įvykdyti tik atitinkančia dalimi;
5.2. užsakymo turinys atitinka nurodytąjį tipinėje formoje;
5.3. užtikrinta telekomunikacijų priemonėmis siųsto užsakymo teksto apsauga (visas turinys yra įskaitomas).
6. Dėl prekių kainų sulygstama priimant užsakymą.
7. Jei kaina nustatoma pagal svorį, pagrindu imamas prekės apyvartinio vieneto svoris su gamintojo naudojama
formavimo priemone (ritė, šerdis ir pan.), kuri nėra pakuotė ir parduodant negali būti atskirta nuo prekės. Padėklai kartu su
prekėmis neparduodami, nebent šalys dėl konkretaus užsakymo susitarė kitaip.
8. Bendruoju atveju pirkėjui parduotų, bet neapmokėtų prekių suma negali viršyti 5 000 eurų su PVM.
9. Apie užsakymo priėmimą vykdyti pardavėjas praneša pirkėjui. Priimtas vykdyti užsakymas sukuria šalims
sutartines teises ir pareigas. Toks užsakymas gali būti pakeistas ar panaikintas tik abipusiu šalių susitarimu.
10. Pardavėjas parengia prekes pirkėjui per 5 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo vykdyti dienos, jeigu derinant
konkretų užsakymą šalių susitarimu nėra nustatytas kitoks terminas.
11. Pirkėjo pasirinkimu, prekės perduodamos pardavėjo sandėlyje arba per protingą terminą (priklausomai nuo
atstumo ir krovinių gabenimo krypčių) pristatomos į pirkėjo verslo vietą Lietuvoje, į kurią pristatymas nėra ribojamas,
apsunkintas ar uždraustas. Jei užsakymo suma be PVM:
11.1. viršija 400 eurų – prekių pristatymas yra neatlygintinis;
11.2. yra nuo 200 eurų iki 400 eurų – už prekių pristatymą imamas atlyginimas 6 eurai + PVM;
11.3. neviršija 200 eurų – už prekių pristatymą imamas atlyginimas 9 eurai + PVM.
12. Pirkėjas priima prekes, tikrindamas faktinį asortimentą, kiekį ir kokybę (pagal išvaizdą), taip pat tarą ir pakuotę,
jei prekės perduodamos supakuotos. Apie prekių priėmimą pirkėjo darbuotojas / atstovas žymi pardavėjo surašytoje PVM
sąskaitoje faktūroje arba kitame lydimajame dokumente.
13. Pirkėjas, per savo darbuotoją / atstovą priėmęs prekes, negali reikšti pretenzijų dėl asortimento, kiekio ar
akivaizdžių trūkumų.
14. Prekių priėmimo momentu nuosavybės teisė, taip pat jų netekimo rizika pereina pirkėjui.
15. Pardavėjas patvirtina, kad prekių kokybė atitinka jų gamintojų nustatytas technines sąlygas. Turimi sertifikatai
ir pakuotės deklaracijos skelbiami viešai pardavėjo interneto svetainėje.
16. Pardavėjas atsako už prekių trūkumus, jei pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki prekių perdavimo arba dėl
priežasčių, atsiradusių iki prekių perdavimo. Pretenzijos dėl prekių neatitikties gamintojo techninių sąlygų arba dėl paslėptų
trūkumų gali būti pareikštos pardavėjui raštu per naikinamąjį 14 kalendorinių dienų terminą nuo prekių priėmimo dienos.
17. Pirkėjui pareiškus pardavėjui pretenziją dėl prekių neatitikties, šalių atstovai kartu apžiūri nurodytas prekes,
pirkėjo darbuotojui / atstovui paaiškinant trūkumų esmę. Nesant bendro sutarimo gali būti atliekama ekspertizė. Jei
ekspertai nustato neatitiktį, už kurią atsako pardavėjas, pastarasis per 5 darbo dienas nuo ekspertizės išvadų gavimo dienos
atsiima neatitinkančias prekes ir – kai tokia galimybė yra – pakeičia kokybiškomis, o nesant galimybės – pateikia pirkėjui
patikslinamąją PVM sąskaitą faktūrą dėl faktiškai grąžintų neatitinkančių prekių kainos.
18. Šalims nustačius prekių neatitiktį, pirkėjas privalo grąžinti neatitinkančias prekes pardavėjui, kas įforminama
grąžinimą patvirtinančiu dvišaliu dokumentu. Prekės turi būti grąžintos nepraradusios prekinės išvaizdos ir savybių,
išskyrus nustatytus trūkumus, nesugadintos, nepažeistoje taroje ir pakuotėje, kurioje buvo perduotos pirkėjui. Daugiau kaip
du išpakuoti konkrečios prekės apyvartiniai vienetai, taip pat atskiri konkrečios prekės apyvartiniai vienetai, pagal kiekį
sunaudoti daugiau kaip 10% (dešimt procentų), negali būti grąžinti, laikant, kad tiek apyvartinių vienetų išpakavimo ir tokio
kiekio sunaudojimo pakanka tos rūšies prekių trūkumams pastebėti. Pirkėjo negrąžintų prekių ir prekių, kurios negali būti
grąžintos, kainos pirkėjui nekompensuojamos.
19. Pirkėjo priimtos kokybiškos prekės gali būti grąžintos pardavėjui tik šalių susitarimu.
20. Kai pirkėjui taikomas mokėjimo atidėjimas, prekių kaina turi būti sumokėta per PVM sąskaitoje faktūroje
nurodytą terminą, ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros datos. Kai mokėjimo atidėjimas
pirkėjui netaikomas, prekių kaina turi būti faktiškai sumokėta iki prekių atsiėmimo.
21. Pavėluoto apmokėjimo atveju pirkėjas privalo mokėti pardavėjui delspinigius, skaičiuojant po 0,02 % nuo laiku
nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
22. Pardavėjas neturi pareigos papildomai įspėti pirkėją apie kreipimąsi dėl skolos išieškojimo, jeigu pirkėjas laiku
neįvykdo piniginės prievolės. Prireikus, pardavėjas gali perleisti galiojančią reikalavimo teisę pirkėjo atžvilgiu kitam
asmeniui, apie tai pranešdamas pirkėjui.
________________________

