PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES
Bendrosios sąlygos
UAB „Auksovokas.lt“ yra pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta bendrovė, kurios kodas: 302544288,
buveinės adresas: Jonavos g. 254A, Kaunas, vykdanti aukso ir sidabro bei jų gaminių supirkimo veiklą
nuotoliniu būdu naudojantis internetine sistema www.auksovokas.lt (toliau – Bendrovė).
Pateikęs Bendrovei Anketą paštu Pardavėjas patvirtina, jog susipažino ir be jokių išimčių sutinka su Anketos ir
Bendrosiomis

sąlygomis

bei

kitomis

pardavimo

taisyklėmis,

kurios

yra

skelbiamos

sistemoje

www.auksovokas.lt. Nesutinkant su bet kuria iš sąlygų (ar jos dalimi), Pardavėjas turi absoliučią teisę
nesinaudoti Bendrovės paslaugomis.
1.

Sąvokos

1.1. Sutartyje, kituose Bendrovės pranešimuose ir susirašinėjimo su Pardavėju dokumentuose šios sąvokos turi
tokią reikšmę
1.1.1. „Anketa“ reiškia Bendrovės pateiktą specialų klausimyną, kuriame yra nurodomi Pirkėjo ir Prekės
duomenys bei kita Bendrovės reikalaujama pateikti informacija.
1.1.2.

„Pardavėjas" reiškia fizinį ar juridinį asmenį, kurio duomenys yra nurodyti Anketoje, kuris siekia
parduoti Prekę Bendrovei ir yra išreiškęs sutikimą su visomis Sutarties sąlygomis;

1.1.3.

„Patikrinimas“ reiškia Bendrovės atliekamą Pardavėjo pateiktos Prekės įvertinimą, siekiant
nustatyti Prekės būklę ir kainą;

1.1.4. „Prekė“ reiškia grynąjį auksą ir sidabrą, aukso ir sidabro gaminius, visokio pavidalo, t.y. lydinius,
žaliavą, pusfabrikačius, pramoninius gaminius, jų laužą bei atlieką ar bet kurį kitą daiktą, kuris kaip
superkamas yra paskelbtas sistemoje www.auksovokas.lt ;
1.1.5. „Sutartis“ reiškia pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir Pardavėjo pagal sąlygas,
nustatytas Anketoje ir Bendrosiose sąlygose bei sistemoje www.auksovokas.lt paskelbtose
taisyklėse;
1.1.6. „Vokas" reiškia internetinėje sistemoje www.auksovokas.lt nurodytais būdais užsakytas specialus
Prekės siuntimui paštu pritaikytas paketas;
1.2. Kiti Sutarties sąlygose vartojami žodžiai ir jų junginiai aiškinami pagal jų bendrinę reikšmę, išskyrus
atvejus, kai iš konteksto matyti, kad žodis ar žodžių junginys vartojamas specialiąja – teisine, technine ar
kitokia reikšme.
2.

Prekės pardavimo procesas

2.1. Voko užsakymas ir pateikimas:
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2.1.1.

Vokai yra pateikiami jų platinimo taškuose, kurių sąrašas yra pateikiamas sistemoje
www.auksovokas.lt, arba gali būti užsakomas internetu, sistemoje www.auksovokas.lt, telefonu (tel.
nr.: 8~700 35550 )bei elektroniniu paštu (el. paštas: info@auksovokas.lt). Kartu su Voku yra
pateikiama Anketa bei kita informacija, reikalinga Prekės pardavimui.

2.1.2.

Voko išsiuntimas bei informacijos (įskaitant ir galimą Prekės kainą) pateikimas Pardavėjui Voko
užsakymo proceso metu (ar iki jo) nereiškia ir negali būti aiškinama kaip įpareigojančio vykdyti
pasiūlymo pateikimas, o sudaro tik kvietimą pateikti Prekę Patikrinimui.

2.1.3.

Vokas su išsamiai ir tinkamai užpildyta Anketa bei Preke yra grąžinamas Bendrovei paštu išimtinai
Bendrovės sąskaita ir rizika. Bendrovės pateikiami Vokai yra iš anksto apmokėti siuntimui
registruotu laišku, tačiau Pardavėjas gali savo sąskaita ir rizika savarankiškai pasirinkti Voko
siuntimo būdą ir įstaigą.

2.1.4.

Viename Voke gali būti siunčiama Prekių, kurių rinkos vertė yra ne daugiau kaip 2000 LTL.
Bendrovė neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl to, jog buvo siunčiama Prekių, kurių rinkos vertė
yra didesnė nei ši suma. Norėdamas parduoti Prekių, kurių rinkos vertė yra daugiau nei 2000 LTL,
Pardavėjas gali savo pasirinkimu arba Prekes talpinti į didesnį kiekį Vokų, arba susisiekti su
Bendrovės atstovais dėl geriausio ir saugiausio tokio kiekio siuntimo būdo parinkimo

2.2. Patikrinimas ir kainos sumokėjimas:
2.2.1.

Voko su Anketa ir Preke pateikimas Bendrovei neįpareigoja Bendrovės nupirkti Prekę, tačiau
Bendrovė privalo per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Prekės gavimo Patikrinti Prekę ir
nustatyti jos kainą.

2.2.2.

Prekės kaina priklauso nuo Prekės prabos bei svorio, kurie yra nustatomi Patikrinimo metu.

2.2.3.

Bendrovė priima Prekes, turinčias sudėtyje kitų tauriųjų metalų, brangakmenių, perlų ar kitų priedų,
tačiau šie Prekių priedai neturi įtakos už Prekes mokamai pinigų sumai.

2.2.4.

Tuo atveju, jei Prekės Patikrinimo metu nustatoma, jog Prekės kaina yra 0 Lt, Bendrovė informuoja
Pardavėją apie tai ir Klientui nepateikus jokio prieštaravimo per 24 h. nuo šio pranešimo dienos
Prekė yra utilizuojama nemokamai. Klientui pareiškus prieštaravimą, Prekė yra grąžinama
Pardavėjui. Už vogtas Prekes kaina nemokama, o Prekė ir Pardavėjo duomenys yra perduodami
atitinkamai ikiteisminio tyrimo įstaigai.

2.2.5.

Nustačius Prekės kainą, Bendrovė per 24 (dvidešimt keturias) valandas privalo sumokėti Pasiūlyme
pateiktą Prekės kainą į Anketoje nurodytą Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą arba atlikti pašto
perlaidą informuojant apie tai Pardavėją, išskyrus 2.2.7. p. nurodytą atvejį.

2.2.6.

Pardavėjas atsako už jo Anketoje pateiktų duomenų, reikalingų pavedimui atlikti, teisingumą.
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Bankui atmetus pavedimą, Bendrovė informuoja apie tai Pardavėją su prašymu patikslinti
pavedimui reikalingus duomenis.
2.2.7.

Pardavėjo nurodymu, pateiktu Anketoje, visa ar dalis Prekės kainos turi būti Pardavėjo vardu ir
sąskaita sumokėta vienai ar kelioms iš Anketoje nurodytų ne pelno siekiančių organizacijų kaip
parama/labdara Bendrovės ir tos organizacijos sutartyse nustatyta tvarka ir terminais.

2.2.8.

Nuosavybės teisė į Prekę pereina Bendrovei nuo Prekės kainos sumokėjimo Pardavėjui arba jo
pasirinkimu – ne pelno siekiančiai organizacijai momento.

3.

Pardavėjo pareiškimai ir garantijos

3.1. Pardavėjas yra susipažinęs su šios Sutarties sąlygomis, sistemoje www.auksovokas.lt pateiktomis
taisyklėmis, jas supranta ir su jomis sutinka
3.2. Pardavėjas šią sutartį sudaro laisva valia ir supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti.
3.3. Pardavėjas sutinka ir leidžia Bendrovei šioje Sutartyje bei teisės aktuose numatyta tvarka ir sąlygomis
tvarkyti jo asmens duomenis.
3.4. Pardavėjo pateiktoje Anketoje pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.
3.5. Pardavėjas yra veiksnus, pilnametis (daugiau nei 18 metų amžiaus) fizinis asmuo ir nėra apsvaigęs nuo
alkoholio, narkotikų arba psichotropinių medžiagų arba juridinis asmuo.
3.6. Pardavėjas yra teisėtas Prekės savininkas, galintis perleisti jo nuosavybės teisę Bendrovei, o Prekė nėra
perleista, išnuomota, įkeista, areštuota, ar kitaip apsunkinta trečiųjų asmenų teisėmis arba Pardavėjo
prievolėmis, Prekė nėra esamo ar galinčio kilti ginčo ar trečiųjų asmenų pretenzijų objektas.

4.

Atsakomybė

4.1. Bendrovė neatsako už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kurie atsirado dėl Voko siuntimo Bendrovei
metu prarastos, sugadintos ar pavėluotai gautos Prekės.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti Bendrovei visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant, bet
neapsiribojant tiesiogines išlaidas, darbuotojų darbo užmokestį vykdant Sutartį su Pardavėju, kitus
tiesioginius ir netiesioginius administravimo kaštus, negautas pajamas, prarastą reputaciją bei kitus
netekimus, atsiradusius dėl Pardavėjo pareiškimų ir garantijų netikslumo ar neteisingumo bei kitų Pardavėjo
pareigų pagal šią Sutartį, nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
4.3. Bendrovė neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl pašto, faksimilinių, elektroninių arba kitų ryšių priemonių
bei techninių įrenginių, užtikrinančių atitinkamas Bendrovės paslaugas, naudojimo gedimų, įskaitant, bet
neapsiribojant nuostoliais, atsiradusiais dėl ryšių priemonių gedimų, dėl trumposios tekstinės žinutės
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(SMS) pavėlavimo arba trumposios tekstinės žinutės (SMS) visiško arba dalinio teksto praradimo, dėl tiesos
neatitinkančios

arba

klaidingos

trumposios

tekstinės

žinutės

(SMS)

siuntimo,

dėl

sistemos

www.auksovokas.lt gedimo, duomenų, esančių joje, dėl kreditinių įstaigų elektroninių duomenų mainų ir
mokėjimo sistemų (įskaitant internetinės bankininkystės paslaugas) veiklos gedimų.
5.

Sutarties nutraukimas

5.1. Pardavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį bet kada iki Prekės kainos sumokėjimo ir 24 h po to, pateikdamas
atitinkamą pranešimą Bendrovei internetu, sistemoje www.auksovokas.lt, (tel. nr.: 8~700 35550) arba
elektroniniu paštu (el. paštas: info@auksovokas.lt), o jei Prekės kaina jau buvo sumokėta ir grąžinant pilną
Prekės kainą į Bendrovės sąskaitą.
5.2. Bendrovei perduota Prekė yra grąžinama Pardavėjui per 3 (tris) darbo dienas po pilno ir savalaikio Prekės
kainos grąžinimo į Bendrovės sąskaitą, išsiunčiant ją registruotu laišku Anketoje nurodytu Pardavėjo
adresu.
5.3. Bendrovė turi teisę po Prekės Patikrinimo atsisakyti pirkti Prekę, pateikdama atitinkamą pranešimą
Pardavėjui Anketoje nurodytu telefono numeriu, el.pašto ar pašto adresu. Šiuo atveju Bendrovei perduota
Prekė yra grąžinama Pardavėjui per 3 (tris) darbo dienas išsiunčiant ją registruotu laišku Anketoje nurodytu
Pardavėjo adresu.
5.4. Bendrovė turi teisę nutraukti šią sutartį bet kuriuo jos vykdymo momentu ar ją pilnai įvykdžius, jei
paaiškėja, jog šioje Sutartyje pateikti Pardavėjo duomenys, pareiškimai ar garantijos yra netikslios ar
klaidinančios, pateikiant Pardavėjui atitinkamą pranešimą Anketoje pateiktu el. pašto ar pašto adresu. Šiuo
atveju Pardavėjas privalo grąžinti Prekės kainą ir atlyginti visus nuostolius, o Bendrovė – grąžinti Prekę, o
jei tai neįmanoma – tapačios markės, komplektacijos ir būklės kitą Prekę.
6.

Pardavėjo duomenų tvarkymas

6.1. Bendrovė patvirtina, jog ji yra registruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
duomenų valdytojų registre.
6.2. Pardavėjas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje www.auksovokas.lt, siunčiant Anketą ar kitaip
bendraujant su Bendrove, ši gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 6.3 punkte išvardintus Pardavėjo duomenis
asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, sandorių sudarymo, vykdymo,
kontrolės, įsiskolinimo valdymo, apgaulės prevencijos, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
prevencijos bei kitose sutartyse su Pardavėju nurodytais tikslais bei šiais tikslais perduotų turimus
Pardavėjo duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.
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6.3. Bendrovės tvarkomi asmens duomenys yra asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas
(-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), pilietybė, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios
vietos adresas, mobiliojo telefono numeris (-iai), asmens dokumentų duomenys, šeimyninė padėtis,
nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, parašas, darbdavys, darbovietė, ieškomų asmenų registro
informacija ir kiti Pardavėjo pateikti bei Anketoje nurodyti duomenys, taip pat kita su išvardytais
duomenimis susijusi informacija.
6.4. Pardavėjas sutinka, kad Bendrovė įrašytų šalių telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami šios
Sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.
7.

Kitos nuostatos

7.1. Bet koks pranešimas pagal šią Sutartį yra laikomas įteiktu, jei išsiųstas Bendrovei sistemoje
www.auksovokas.lt, o Pardavėjui – Anketoje, nurodytais rekvizitais. Pranešimai paštu yra laikomi gautais
po 3 (trijų) darbo dienų nuo jo išsiuntimo momento, o el. paštu ir trumpąja tekstine žinute (SMS) – praėjus
vienai valandai nuo išsiuntimo momento.
7.2. Sutartis yra laikoma sudaryta nuo Voko su Anketa ir Preke gavimo dienos ir galioja iki pilno įsipareigojimų
pagal ją įvykdymo.
7.3. Visiems šioje Sutartyje neaptartiems klausimams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė bei įprastinių
pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymo verslo praktika.
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