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PREKINIO BETONO, ASFALBETONIO IR KITŲ PREKIŲ UŽSAKYMO, PRISTATYMO, IŠKROVIMO IR PERDAVIMO TAISYKLĖS
TAISYKLIŲ PASKIRTIS
Kadangi vykdytojas yra didelė įmonė ir jos prekes perka bei jos paslaugomis naudojasi itin didelis užsakovų srautas, siekiant žemiau nurodytų tikslų:
siekiant supaprastinti užsakymus ir jų įvykdymą;
siekiant maksimaliai sumažinti prekių ir paslaugų kainą;
siekiant, kad užsakymai būtų vykdomi saugiai, siekiant sumažinti grėsmę klientų sveikatai ir gyvybei;
siekiant aiškiai apibrėžti bei nustatyti užsakovo ir vykdytojo pareigas, teises bei atsakomybę;
siekiant, kad santykiuose tarp užsakovu ir vykdytojo butų aiškumas ir ateityje nekiltų bereikalingų nesusipratimų ar ginčų;
siekiant informuoti užsakovą apie galimas grėsmes dažnai iškylančias vykdant užsakymą, bei siekiant išvengti šių grėsmių;
Vykdytojo užsakovai, užsakydami betoną, betono mišinius ir/arba kitas prekes turi vadovautis šių taisyklų nuostatomis.
Šių taisyklių reikalavimai netaikomi jeigu tarp užsakovo ar vykdytojo yra pasirašyta sutartis, kurioje numatyta kitokia tvarka ar kitokie reikalavimai.
Užsakovas – fiziniai ar juridiniai asmenys užsakantys betoną, betono mišinius, asfalbetonio mišinius ar kitas prekes iš vykdytojo;
Vykdytojas – uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“;
Prekės – prekinis betonas, betono mišiniai, asfalbetonio mišiniai bei kitos užsakovo užsakytos prekės;
Paslaugos – prekių pristatymas užsakovui, transporto technikos nuoma;
Užsakymas – žodžiu ar raštu, paštu, telefonu ar faksu, vykdytojui pateiktas užsakovo prašymas atvežti prekes nurodant prekių rūšį, kiekį, iškrovimo vietą bei kitas svarbias aplinkybes.
UŽSAKOVO TEISĖ NESUTIKTI SU KONKREČIOM NUOSTATOM
1.
Tam, kad nebūtų pažeisti lygiateisiškumo, sąžiningumo, protingumo bei teisingumo principai, užsakovas, susipažinęs su šiom taisyklėm, turi teisę nesutikti su konkrečiom taisyklių
nuostatom. Tokiu atveju užsakovas turi nepasirašyti, kad sutinka su nustatyta tvarka, privalo aiškiai ir išsamiai nurodyti konkrečias nuostatas su kuriom nesutinka bei nurodyti
nesutikimo priežastis ir argumentus.
2.
Jeigu užsakovas raštu nurodo, kad nesutinka su konkrečiom tvarkoje numatytomis nuostatomis, vykdytojas turi teisę nepriimti užsakymo arba atsisakyti vykdyti užsakymą arba
pasiūlyti klientui sudaryti raštišką sutartį numatant minėtų nuostatų taikymą.
3.
Jeigu užsakovas raštu nenurodo, kad nesutinka su konkrečiomis tvarkoje numatytomis nuostatomis ir pasirašo krovinio važtaraštį, kuriame nurodyta, kad užsakovas susipažino su
tvarka, su ja sutinka ir įsipareigoja vykdyti nurodytus reikalavimus, tuomet, užsakovas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų ir privalo laikytis visų tvarkoje numatytų nuostatų.
UŽSAKOVO TEISĖ GAUTI IŠ VYKDYTOJO VISĄ REIKIAMĄ INFORMACIJĄ SUSIJUSIĄ SU UŽSAKYTOMIS PREKĖMIS, JŲ GABENIMU, IŠKROVIMU BEI
UŽSAKYMO TINKAMU ĮVYKDYMU
4.
Užsakovas turi teisę gauti iš vykdytojo visą užsakovui ar jo atstovams reikiamą informaciją, susijusią su prekėmis ir būtiną tam, kad užsakovas turėtų galimybę tinkamai pasiruošti
tinkamų sąlygų sudarymui prekių atvežimui, iškrovimui, laikymo bei kitiems būtiniems poreikiams.
5.
Užsakovas turi teisę gauti iš vykdytojo visą užsakovui ar jo atstovams reikiamą informaciją, susijusią su vykdytojo transporto priemonėmis bei technika, kuri bus naudojama
užsakymo įvykdymui (naudojamos technikos markė, modelis, ilgis, plotis, aukštis, bendras svoris bei kt.), tam, kad užsakovas turėtų galimybę tinkamai pasiruošti tinkamų sąlygų
sudarymui prekių atvežimui, iškrovimui, apsisukimui, išvažiavimui bei tinkamam užsakymo įvykdymui.
PREKIŲ UŽSAKYMAS
6.
Prieš užsakant prekes užsakovas susipažįsta su prekių bei jų priedų asortimentu ir kainininku, įvertindamas įkainius darbo valandomis ir po darbo valandų. Užsakęs prekes
užsakovas negali reikšti jokių pretenzijų dėl prekių kainos. Įkainių tarifai gali būti keičiami tik abiejų šalių raštišku susitarimu.
7.
Iškilus klausimams dėl prekių ar jų priedų, taip pat dėl transporto priemonės gabaritų ar svorio, užsakovas turi šiuos klausimus aptarti su vykdytojo atstovu.
8.
Prieš užsakant prekes užsakovas turi atsižvelgti į tai, kad prekinis betonas, asfaltbetonis yra riboto naudojimo prekė, bei turi įvertinti iškrovimo vietovės ypatumus bei transporto
priemonės gabaritus, svorį bei kitas svarbias aplinkybes, turinčias reikšmės prekių pristatymui bei iškrovimui. Užsakovas turi įvertinti visas galimas kliūtis prekių pristatymo ir
iškrovimo metu. Užsakovas turi įvertinti prognozuojamas oro sąlygas prekių iškrovimo vietovėje, galinčias apsunkinti ar sutrukdyti prekių pristatymą ar iškrovimą.
9.
Užsakovas užsakydamas prekes, privalo nurodyti vykdytojui visus reikalavimus prekiniam betonui, asfaltbetoniui bei visas aplinkybes turinčias reikšmės prekių kokybei, tam, kad
vykdytojas galėtų tinkamai parinkti prekinio betono rūšį bei tinkamus betono priedus.
10. Vykdytojas neatsako už pirkėjo netinkamą prekinio betono, asfaltbetonio klasės ir/ar transporto priemonės pasirinkimą
11. Prekių užsakymas pateikiamas raštiškai prieš 3 (tris) darbo dienas, tačiau pirkėjas turi teisę užsakyti prekes žodžiu, prisiimdamas visą atsakomybę dėl tinkamo (aiškaus, detalaus ir
tikslaus) užsakymo.
12. Jeigu užsakovas nepateikė raštiško prekių užsakymo ir prekes užsako žodžiu, iškilus ginčui dėl prekių užsakymo, laikoma, kad prekių rūšis, prekių priedai, kaina, atsiėmimo laikas,
bei visi kiti reikalavimai teisingai nurodyti krovinio važtaraštyje. Tokiu atveju užsakovas neturi teisės ginčyti pasirašyto krovinio važtaraščio ir jame nurodytų duomenų ir reikšti
pretenzijų dėl prekių kokybės ar kitokių reikalavimų.
PREKIŲ PRISTATYMAS
13. Prekės pristatomos užsakyme nurodytu laiku ir užsakyme nurodytu adresu.
14. Dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių prekės gali būti pristatomos vėliau ar anksčiau, prieš tai suderinus su užsakovu.
15.

Užsakovui nespėjus priimti dalies prekių ar visų prekių iki betono mazgo darbo pabaigos, t.y. iki 17.00 val., prekių pristatymo bei iškrovimo kaina keičiasi, skaičiuojant
viršvalandžius, kurių įkainiai nurodyti kainoraštyje.

16.

Priimant prekes užsakovas ar jo įgaliotas asmuo turi pasirašyti krovinio važtaraštį, kuris tuo pačiu yra laikomas ir perdavimo- priėmimo aktu.

17.

Jeigu pristačius prekes užsakovas nepasirašo krovinio važtaraščio, vykdytojas turi teisę neiškrauti prekių ir reikalauti apmokėti nuostolius.

UŽSAKOVO PAREIGA BŪTI PREKIŲ PRISTATYMO ADRESU PREKIŲ PRISTATYMO METU
18. Užsakovas privalo užtikrinti, kad prekių pristatymo metu prekių pristatymo adresu būtų pats užsakovas arba tinkamai užsakovo įgaliotas asmuo. Jeigu prekių pristatymo metu
prekių pristatymo adresu nėra užsakovo ar jo tinkamai įgalioto asmens užsakovas privalo apie tai iš anksto raštiškai informuoti vykdytoją. Užsakovas visais atvejais yra atsakingas
už tai, kad prekių pristatymo metu prekių pristatymo adresu būtų pats užsakovas arba tinkamai įgaliotas asmuo kuris duoda tolimesnius nurodymus dėl prekių iškrovimo bei
pasirašo krovinio važtaraštį. Užsakovas neturi teisės ginčyti, kad krovinio važtaraštį pasirašė netinkamai įgaliotas asmuo, kadangi užsakovas besąlygiškai įsipareigoja tuo
pasirūpinti.
19. Jeigu užsakovas atsisako pasirašyti krovinio važtaraštį ar aktą bei atsisako važtaraštyje ar akte raštu nurodyti priežastis ar svarbias aplinkybes, tokiu atveju vykdytojas apie tai
pažymi akte ir yra laikoma, kad užsakovas yra supažindintas su visu krovinio važtaraščio ar akto turiniu.
20. Pasirašydamas krovinio važtaraštį užsakovas patvirtina, kad tinkamai ir atidžiai apžiūrėjo visas prekes ir visos pristatytos prekės yra kokybiškos, yra be trūkumų. Pasirašius siuntos
dokumentus užsakovas negali reikšti jokių pretenzijų nei dėl prekių, nei dėl atliktų paslaugų. Užsakovas privalo surašyti visas pretenzijas krovinio važtaraštyje.
21. Jei prekės sugrįš dėl užsakovo nepilnai ar neteisingai pateikto pristatymo adreso ar užsakovui atsisakius priimti prekes, ar užsakovui nepasirašius krovinio važtaraščio, ar atvykus į
pristatymo vietą nebus užsakovo ar tinkamai įgalioto asmens, užsakovas turės padengti pristatymo išlaidas ir/ arba sumokėti papildomai už pakartotinį pristatymą ir/arba padengti
visus su tuo susijusius nuostolius.
AUGUMO REIKALAVIMAI PRISTATANT BEI IŠKRAUNANT PREKES
22. Užsakovas iki prekių pristatymo privalo tinkamai išanalizuoti aplinkinę vietovę, iškrovimo vietą, bei atidžiai įvertinti visas rizikas, galimas prekių atgabenimo ar iškrovimo metu,
bei imtis visų galimų priemonių siekiant šioms rizikos pašalinti ar sumažinti.
23. Iškilus būtinybei, užsakovas savo lėšomis visais galimų rizikų bei kitais būtinais klausimais konsultuojasi su reikiamos srities specialistais, bei, atsižvelgdamas į jų nurodymus,
imasi visų galimų priemonių siekiant šioms rizikos pašalinti ar sumažinti.
24. Užsakovas privalo pasirūpinti, kad prekių pristatymo bei iškrovimo metu prekių pristatymo vietoje nebūtų pašalinių asmenų.
25. Esant būtinybei, užsakovas privalo pasirūpinti, kad prekių pristatymo bei iškrovimo metu prekių pristatymo vietoje būtų visos reikiamos priemonės bei įranga, o taip pat reikiami
specialistai ar kiti pagalbiniai asmenys (statybų techninis prižiūrėtojas ir pan.).
26. Esant reikalui, tam, kad užtikrinti aplinkinių saugumą užsakovas turi aptverti reikiamą aplinkinę teritoriją bei išdėstyti įspėjamuosius ženklus, tam, kad į teritoriją nepatektų vaikai,
kiti pašaliniai asmenys, transporto priemonės ar gyvūnai, bei imtis kitų saugumo ir prevencijos priemonių, siekiant užtikrinti aplinkinių saugumą.

27.
28.
29.

Prekių iškrovimo metu užsakovas privalo užtikrinti, kad visi prekių iškrovimo vietoje esantys asmenys, laikytųsi saugaus atstumo, ne mažesnio kaip 3 (trijų) metrų nuo prekes
atgabenusios transporto priemonės bei nuo iškraunamų prekių, tam, kad nebūtų sužalotas, bei tam kad nepatirtų nuostolių.
Įvykus nelaimingam atsitikimui užsakovas turi suteikti pirmąją pagalbą visiems nukentėjusiems asmenims bei informuoti apie tai visas reikiamas institucijas.
Jeigu užsakovas yra juridinis asmuo, prekių iškrovimo metu jis turi pasirūpinti visomis papildomomis instruktavimo bei saugomo priemonėmis.

BŪTINIEJI REIKALAVIMAI PREKIŲ IŠKROVIMUI
30. Užsakovas besąlygiškai yra atsakingas už tinkamų sąlygų, vykdytojui privažiuoti prie užsakovo nurodytos prekių iškrovimo vietos, prekėms iškrauti, apsisukti, bei išvažiuoti iš
prekių iškrovimo vietos, sudarymą.
31. Užsakovas turi sudaryti tokias sąlygas, kad būtų galimybė iškrauti prekes per kuo trumpesnį laiką.
32. Užsakovas turi sudaryti tokias sąlygas, kad būtų galimybė iškrauti prekes nepadarant žalos aplinkai, užsakovo ar trečiųjų asmenų turtui interesams ar sveikatai.
33. Išpilant prekinį betoną ant žemės, užsakovas turi pasirūpinti, kad būtų tinkamai patiesta tinkama izoliacinė medžiaga, tam, kad prekinis betonas ar kitos medžiagos nepatektu
tiesiogiai į žemės paviršiaus sluoksnį bei gruntinius vandenis, tam, kad nebūtų padaryta žalos gamtai, kad nebūtų užterštas vanduo aplinkiniuose vandens telkiniuose ar šuliniuose,
bei nekiltų kitokios neigiamos pasekmės.
34. Vykdytojas netikrina ir nekontroliuoja užsakovo vykdomų darbų ar statybų bei su tuo susijusių leidimų, sutikimų ar kitokios dokumentacijos, kuria privalo pasirūpinti pats
užsakovas.
35. Jeigu užsakovas netinkamai organizuoja darbus, netinkamai paruošia darbų teritoriją, netinkamai paruošia prekių iškrovimo vietą, visais atvejais vykdytojas neneša jokios
atsakomybės ir už bet kokius nuostolius yra atsakingas užsakovas.
36. Užsakovas privalo tinkamai pasirūpinti, kad užsakovo paruošta prekių iškrovimo vieta viso prekių iškrovimo metu būtų patvari bei tinkama prekei pilnai iškrauti atsižvelgiant į
prekių kiekį, tūrį, svorį, tankumą ar bet kokias kitas aplinkybes.
37. Esant reikalui, užsakovas savo rizika, lėšomis ir jėgomis privalo gauti visus reikiamus leidimus bei pasirūpinti kitomis priemonėmis, tam, kad numatomo svorio bei gabaritų
vykdytojo transporto priemonė galėtų saugiai ir be kliūčių atvykti iki prekių iškrovimo vietos, kad galėtų tinkamai iškrauti prekes, apsisukti bei išvažiuoti iš prekių iškrovimo
vietos.
38. Esant reikalui, užsakovas savo rizika, lėšomis ir jėgomis privalo informuoti aplinkinius gyventojus bei pasirūpinti, kad pašalinėmis transporto priemonėmis ar kitokiomis kliūtimis
nebūtų užstatyta kelio atkarpą nuo pagrindinio kelio iki prekių iškrovimo vietos ir vykdytojas galėtu tinkamai įvykdyti užsakymą.
39. Užsakovas privalo prieš pat vykdytojui pradedant vykdyti užsakymą apvažiuoti bei dar kartą tinkamai apžiūrėti teritoriją bei kelio atkarpą nuo pagrindinio kelio iki prekių
iškrovimo vietos ir įsitikinti ar nėra iškilusių naujų atsitiktinių kliūčių, galinčių sutrukdyti vykdytojui patekti į užsakymo įvykdymo vietą, o pastebėjus tokias kliūtis nedelsiant apie
tai informuoti vykdytojo atstovus bei imtis priemonių tokių kliūčių pašalinimui.
40. Jeigu atkarpoje nuo pagrindinio kelio iki prekių iškrovimo vietos važiuojamojoje dalyje yra šulinių (lietaus nuotekų, kanalizacijos nuotekų, dujų, kabelių ar kitokių), užsakovas
privalo įvertinti transporto priemonės gabaritus ir svorį bei pasirūpinti, kad šulinių buvimo vieta netrukdytų saugiam privažiavimui, esant reikalui paruošti tinkamą apvažiavimą
aplink šulinius ar tinkamą šulinių uždengimą ar dangčių sutvirtinimą.
41. Jeigu atkarpoje nuo pagrindinio kelio iki prekių iškrovimo vietos yra tokių staigių posūkių, kurie atsižvelgiant į transporto priemonės aukštį, plotį, ilgį bei svorį ar kitas aplinkybes,
gali trukdyti vykdytojui patekti į užsakymo įvykdymo vietą, užsakovas privalo nedelsiant apie tai raštiškai informuoti vykdytoją.
42. Jeigu atkarpoje nuo pagrindinio kelio iki prekių iškrovimo vietos prieš vykdytojui įvykdant užsakymą atsiranda kelio aptvarų, kelio perkasimų, vandens užliejimų ar kitokių
panašių kliūčių, kurios atsižvelgiant į transporto priemonės aukštį, plotį, ilgį bei svorį ar kitas aplinkybes, gali trukdyti vykdytojui patekti į užsakymo įvykdymo vietą, užsakovas
privalo nedelsiant apie tai raštiškai informuoti vykdytoją.
43. Jeigu atkarpoje nuo pagrindinio kelio iki prekių iškrovimo vietos yra elektros bei kitokių laidų ar kabelių, vandentiekio vamzdžių, dujotiekio vamzdžių, augančių medžių, kurių
šakos, atsižvelgiant į transporto priemonės aukštį, plotį, ilgį ar kitas aplinkybes, gali trukdyti vykdytojui patekti į užsakymo įvykdymo vietą, užsakovas savo rizika, lėšomis,
priemonėmis bei jėgomis privalo pasirūpinti, kad visos kliūtys būtų laiku ir tinkamai pašalintos.
44. Jeigu atkarpoje nuo pagrindinio kelio iki prekių iškrovimo vietos yra vienas ar keli tiltai per upę ar upelį, kurie atsižvelgiant į transporto priemonės aukštį, plotį, ilgį ar kitas
aplinkybes, gali trukdyti vykdytojui patekti į užsakymo įvykdymo vietą, užsakovas savo rizika, lėšomis, priemonėmis bei jėgomis privalo pasirūpinti, kad visos kliūtys būtų laiku ir
tinkamai pašalintos.
45. Jeigu yra ar gali iškilti kitokių kliūčių užsakymui tinkamai įvykdyti, užsakovas turi pasirūpinti, kad visos kliūtys būtų laiku ir tinkamai pašalintos.
46. Neesant galimybės laiku ir/arba tinkamai pašalinti kliūčių užsakymo tinkamam įvykdymui užsakovas privalo apie tai raštiškai informuoti vykdytoją ne mažiau kaip prieš 2 (dvi)
darbo dienas.
47. Jeigu netikėtai, staiga, prekių iškrovimo vietoje prasideda smarkus lietus, liūtis, sniegas, kruša, plikledis ar kitokios nepalankios oro sąlygos, užsakovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti vykdytoją telefonu. Užsakovas privalo apie tai informuoti vykdytoją kiek galima anksčiau prieš pakraunant prekes.
48. Jeigu dėl susiklosčiusių oro sąlygų, aplinkos sąlygų, vietovės sąlygų, ypač sąlygų atkarpoje nuo pagrindinio kelio iki prekių iškrovimo vietos, ar kitokių svarbių sąlygų yra
tikimybė, kad užsakymo įvykdymas gali pasunkėti, ar užsakymo įvykdymui bus reikalinga daugiau laiko, ar gali atsirasti kitokių svarbių aplinkybių, užsakovas privalo nedelsiant
apie tai raštiškai informuoti vykdytoją, o neatidėliotinais atvejais užsakovas privalo be to susisiekti su vykdytojo atstovais telefonu ir tinkamai informuoti apie tokias aplinkybes.
49. Užsakovui išsinuomavus autobetono siurblį, užsakovas turi numatyti jo išsiplovimo vietą.
50. Jeigu užsakovas laiku ir tinkamai neinformavo vykdytojo apie esamas ar galimas kliūtis, vykdytojas laiko, kad jokių kliūčių nėra ir be specialaus pasiruošimo vykdo užsakovo
užsakymą.
51. Jeigu užsakymo įvykdymo metu atsirado kliūtys ar kitokios aplinkybės dėl kurių vykdytojas užsakymo įvykdymui sugaišo daugiau laiko, negu buvo preliminariai planuota, tokiu
atveju užsakovas apmoka už visą vykdytojo faktiškai sugaištą laiką.
52. Jeigu užsakymo įvykdymo metu vykdytojas užsakymo įvykdymui sugaišo mažiau laiko, negu buvo preliminariai planuota, tokiu atveju užsakovas apmoką už visą vykdytojo
faktiškai sugaištą laiką.
53. Jeigu užsakymo įvykdymo metu atsirado kliūtys dėl kurių vykdytojas negali tinkamai įvykdyti užsakymo ir/arba kliūtys kelia grėsmę aplinkai, užsakovui, vykdytojui, tretiesiems
asmenims ir/arba jų turtui, vykdytojas turi teisę atsisakyti arba nutraukti užsakymo vykdymą. Tokiu atveju užsakovo sumokėtas avansas nėra grąžinamas. Be to užsakovas privalo
nedelsiant apmokėti vykdytojui visas su tuo susijusias prekių pristatymo išlaidas, be to privalo apmokėti visą prekių kainą, bei padengti visus kitus nuostolius.
54. Esant reikalui ir/arba užsakovui iškilus abejonių dėl saugaus ir tinkamo prekių atgabenimo, iškrovimo, apsisukimo bei išvykimo iš prekių iškrovimo vietos, užsakovas savo rizika,
lėšomis ir jėgomis konsultuojasi su trečiaisiais asmenimis bei yra atsakingas, kad nebūtų jokių kliūčių ar aplinkybių užsakymui tinkamai įvykdyti.
55. Vykdytojas atgabendamas bei iškraudamas prekes tik laikosi užsakovo nurodymų ir neneša jokios atsakomybės tuo atveju, jeigu yra padaroma žala aplinkai bei tretiesiems
asmenims. Šios žalos atsiradimo prevencijos priemonėmis privalo pasirūpinti užsakovas, kuris yra atsakingas už visas galimas pasekmes. Vykdytojas yra atsakingas tik tokiu
atveju, jeigu užsakovas tinkamai raštiškai informavo vykdytoją apie iškilusias aplinkybes, o vykdytojas nekreipdamas dėmesio į užsakovo raštiškus nurodymus, savarankiškai
ėmėsi veiksmų, dėl kurių atsirado pasekmės ir atsakomybė.
56. Vykdytojas turi teisę atsisakyti važiuoti į prekių iškrovimo vietą per kliūtis ir/ar iškrauti prekes, tuo atveju, kai akivaizdžiai iškyla grėsme vykdytojo, užsakovo ar trečiųjų asmenų
turtui bei sveikatai ir užsakovas nesugeba ar neturi galimybių pašalinti tokių kliūčių. Tokiu atveju vykdytojas surašo aktą, kuriame konkrečiai nurodomos visos atsisakymo
priežastys bei svarbios aplinkybės. Tokiu atveju užsakovas nurodo kitą prekių iškrovimo vietą bei padengia papildomas prekių gabenimo išlaidas.
BENDROS SĄLYGOS
57. Vykdytojas pasilieka sau teisę nepriimti bet kurio užsakymo dėl bet kokios priežasties.
58. Užsakovui pažeidus prekių užsakymo tvarką arba prekių naudojimo tvarką, vykdytojas neprisiima prieš užsakovą ar trečiuosius asmenis jokios atsakomybės dėl žalos, įskaitant,
pelno praradimu (tiesiogiai ir netiesiogiai), verslo pertraukimu, duomenų praradimu, prestižo netekimu, kitų išplaukiančių išlaidų padidėjimu, kurias galite patirti dėl mūsų prekių
naudojimo ar nesugebėjimo naudoti. Bet kokiu atveju, vykdytojo atsakomybė apsiriboja už prekę sumokėta pinigų suma. Įskaitant ir atsakomybę už asmenines traumas, sužeidimus
ar mirtį.
59. Prekinis betonas, asfalbetonis, skaldos ir mastikos asfaltas ir jų mišiniai yra riboto laiko naudojimo prekės, todėl užsakovui nesudarius tinkamų sąlygų priimti prekes, ar atsisakius
priimti prekes 0,5 val. laikotarpyje, skaičiuojant nuo prekių pristatymo, vykdytojas yra priverstas išpilti ir sunaikinti prekinį betoną, asfalbetonį o užsakovas turi sumokėti
vykdytojui už sunaikintas prekes, suteiktas transporto paslaugas ir padengti prekių sunaikinimo išlaidas.
60. Vykdytojas neprisiima jokios atsakomybės už praradimus ir nuostolius patirtus dėl netinkamo prekių laikymo ar naudojimo, bet kokių nuostolių patirtų dėl nelaimingų atsitikimų.
61. Vykdytojas neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginius ir netiesioginius praradimus ir nuostolius, patirtus dėl netinkamo prekių naudojimo ar instrukcijų nesilaikymo.
PRETENZIJŲ REIŠKIMO TVARKA IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS
62. Jei prekės atvyktų su defektais ar sugadintos, užsakovas privalo aiškiai ir išsamiai apie tai raštiškai nurodyti krovinio važtaraštyje. Tokiu atveju užsakovas ir vykdytojas išsprendžia
klausimą dėl prekių grąžinimo.
63. Dėl nekokybiškų prekių ar kitų pagrįstų užsakovo pretenzijų vykdytojas turi teisę abipusiu susitarimu taikyti nuolaidas ir šis abipusis susitarimas užfiksuojamas krovinio
važtaraštyje pažymint sumažintą kainą.
64. Pritaikius nuolaidas ir užsakovui pasirašius krovinio važtaraštį jokios vėlesnės užsakovo pretenzijos nepriimamos. Laikoma, kad užsakovas nupirko prekes su visais trūkumais
suderinus kainą.
65. Visas pretenzijas užsakovas turi pareikšti prieš iškraunant prekes, kadangi užsakovas supranta, kad iškrovus prekes nėra galimybės jas pakrauti atgal ir grąžinti.
Su taisyklėmis susipažinau:
Data______________

( Vardas, pavardė, parašas )
Tel_____________________________________________

