Naudotojo sutartis №
___ m. ___ mėn. ___ d.
Vilnius
UAB „Eurospektras“ įmonės kodas 126206243, atstovaujamas direktoriaus Artem Sokurenko,
veikiančio
pagal
įstatus,
toliau
vadinama
Administratoriumi
ir
__________________________________________įmonės kodas _________________________,
atstovaujama ______________________________________, veikiančio pagal įstatus, toliau
vadinamas Naudotoju, sudarė šią sutartį dėl naudojimosi tinklapyje www.cargo.lt sukurta duomenų
baze bei papildomomis paslaugomis tvarkos ir sąlygų.
1. Sutarties dalykas
1.1. Pasirašydamas šią sutartį, Naudotojas įsipareigoja naudotis tinklapyje www.cargo.lt sukurta
duomenų baze bei kitomis www.cargo.lt teikiamomis paslaugomis, o Administratorius sutinka
suteikti tokią galimybę Naudotojui žemiau nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.2. Naudotojas pareiškia, jog įsipareigoja laikytis tinklapyje www.cargo.lt skelbiamų tinklapio
naudojimo taisyklių bei instrukcijų, šios sutarties sąlygų bei galiojančių teisės aktų,
reglamentuojančių informacijos skleidimą Internete.
2. Šalių įsipareigojimai
2.1. Naudotojas įsipareigoja:
2.1.1. Naudotojas sutinka naudotis www.cargo.lt sukurta duomenų baze savo reikmėms bei
užtikrinti, kad Naudotojui suteikto vartotojo vardas (login) bei slaptažodis (password)
nebus perduotas naudotis tretiesiems asmenims, taip pat užtikrinti, kad naudojant suteiktą
vartotojo vardą bei slaptažodžius gauta informacija nebus perduota, parduota, atiduota ar
kitaip atskleista tretiesiems asmenims tiek šios sutarties galiojimo metu, tiek jai
pasibaigus;
2.1.2. www.cargo.lt skelbti tik tikrovę atitinkančią informaciją tokiu būdu, kad nebūtų
pažeisti kitų asmenų teisėti interesai;
2.1.3. skelbti ir atšaukti skelbimus www.cargo.lt laikantis naudojimosi tinklapiu taisyklių,
skelbiamų www.cargo.lt;
2.1.4. prisiimti visą atsakomybę už padarytą turtinę bei neturtinę žalą dėl paskelbtos tikrovės
neatitinkančios informacijos arba kitaip pažeidus trečiųjų asmenų teisėtus interesus, ir
atlyginti visus su tuo susijusius nuostolius tiek Administratoriui, tiek tretiesiems
asmenims;
2.1.5. laiku apmokėti Administratoriaus pateiktas sąskaitas;
2.1.6. nepiktnaudžiauti www.cargo.lt teikiamomis galimybėmis, informacijos skelbimu siekti
nepagrįstai bloginti ar gerinti kitų www.cargo.lt naudotojų reitingus ir kt.
2.2. Administratorius įsipareigoja:
2.2.1. pasirašius šią sutartį, administratorius per 2 darbo dienas, patvirtina arba nepatvirtina
Naudotojo prisijungimo vardą (login) ir slaptažodį (password) ;
2.2.2. informuoti Naudotoją apie naudojimosi www.cargo.lt teikiamomis paslaugomis
pasikeitimus, paskelbiant atitinkamus pranešimus tinklapyje www.cargo.lt;
2.2.3. suteikti galimybę Naudotojui tinklapyje www.cargo.lt naudotis sukurta duomenų baze gauti bei skelbti informaciją, susijusią su siūlomais kroviniais, transporto priemonėmis,
skelbti bei skaityti kitus su transporto ir logistikos paslaugomis susijusius bei kitus
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skelbimus, pateiktus kitų www.cargo.lt naudotojų, taip pat suteikti galimybę už
papildomą mokestį naudotis papildomomis www.cargo.lt paslaugomis.
2.2.4. teikti pagalbą www.cargo.lt naudotojams darbo dienomis darbo metu telefonu arba
elektroniniu paštu, skelbiamais www.cargo.lt.
3. Naudojimosi www.cargo.lt tvarka
3.1. Naudojimosi tinklapyje www.cargo.lt esančia duomenų baze pagrindiniai reikalavimai
nustatomi šioje sutartyje ir naudojimosi tinklapiu www.cargo.lt taisyklėse, skelbiamose šiame
tinklapyje. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias taisykles.
Pasirašydamas šią sutartį, Naudotojas pareiškia, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, ir
įsipareigoja jų laikytis. Administratoriui paskelbus pranešimą apie taisyklių pasikeitimą,
Naudotojas įsipareigoja susipažinti su pakeistomis taisyklėmis ir taip pat jų laikytis.
3.2. Pastebėjęs, kad Naudotojas nesilaiko tinklapio naudojimo taisyklių, Administratorius turi teisę
apriboti Naudotojo teises arba laikinai nutraukti paslaugų teikimą Naudotojui, nepateikdamas
išankstinio įspėjimo.
3.3. Naudotojui suteiktas vartotojo vardas (login) bei slaptažodis (password) yra susiję su
konkrečia Naudotojo darbo vieta (kompiuteriu). Naudotojas, norėdamas suteiktu vartotojo
vardu ir slaptažodžiu naudotis iš kitos darbo vietos (kompiuterio), privalo apie tai informuoti
Administratorių.
3.4. Už papildomą mokestį Naudotojas turi teisę naudotis papildomomis www.cargo.lt
paslaugomis (SMS pranešimų siuntimas iš www.cargo.lt, skubių skelbimų paskelbimas
pirmajame www.cargo.lt puslapyje, SMS pranešimų apie naujus skelbimus gavimas ir kt.).
Informacija apie papildomas paslaugas ir jų tarifai skelbiami www.cargo.lt.
3.5. Prieiga prie www.cargo.lt galima internetiniu būdu 24 valandas per parą. Administratorius
pasilieka sau teisę trumpam laikui (ilgiausias laikas – 1 darbo dienai) apriboti visiems
naudotojams prieigą prie www.cargo.lt dėl tinklapio atnaujinimo ar panašių darbų.
Administratorius neatsako už negalimumą naudotis www.cargo.lt, jei to negalima padaryti dėl
Interneto tiekėjo ar paties Naudotojo kaltės.
3.6. www.cargo.lt skelbiama informacija yra prieinama, jei Naudotojas naudojasi kompiuterine
technika, atitinkančia tokius reikalavimus: internetinė naršyklė turėtų būti Internet explorer 7
ar naujesnė arba Firefox 1.5 ar naujesnė.
4. Atsiskaitymas
4.1. Naudojimasis www.cargo.lt teikiamomis paslaugomis ir informacija yra sąlyginai (laikinai)
nemokamas.
4.2. Administratorius turi teisę visas ar tam tikras www.cargo.lt paslaugas padaryti mokamomis.
Kainos už skelbimų (kroviniai, transporto priemonės, kiti, nepatikimi užsakovai, vežėjai,
vairuotojai) paskelbimą ir kitų naudotojų paskelbtų skelbimų peržiūrą www.cargo.lt bus
paskelbtos www.cargo.lt bei priede prie šios sutarties.
4.3. Po to, kai bus paskelbta apie mokėjimą už naudojimąsi www.cargo.lt, Naudotojui bus
suteiktas jo prašomas darbo vietų skaičius sutartam laikotarpiui už nurodytą mokestį.
4.4. Papildomos paslaugos (SMS pranešimų siuntimas iš www.cargo.lt, skubūs skelbimai
pirmajame www.cargo.lt puslapyje, SMS pranešimų apie naujus skelbimus gavimas ir kt.) į
naudojimosi www.cargo.lt kainas yra neįskaičiuotos. Apmokėjimo už papildomas paslaugas
tarifai skelbiami www.cargo.lt.
4.5. Naudotojas apmoka Administratoriaus pateiktas sąskaitas per 10 dienų nuo sąskaitų gavimo.
Sąskaitos pateikiamos Naudotojui paštu.
4.6. Administratorius turi teisę vienašališkai keisti mokėjimo už www.cargo.lt paslaugas tarifus ne
anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo pranešimo paskelbimo www.cargo.lt
dienos.
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4.7. Administratorius neturi teisės vienašališkai keisti mokėjimo už www.cargo.lt paslaugas tarifų,
kurie šios sutarties šalių buvo sutarti konkrečiam laikotarpiui nurodytam priede (pvz.,
metams), kol galioja pasirašytas priedas.
4.8. Administratorius turi teisę vienareikšmiškai pakeisti mokestį, apmokėto periodo laikotarpiu,
jei įvykę pasikeitimai įtakoja mokesčio dydį. Vieni iš tokių veiksnių: vartotojų skaičiaus
padidėjimas, prisijungimo duomenų perdavimas tretiems asmenims arba tinklalapio taisyklių
pažeidimai.
5. Šalių atsakomybė
5.1. Naudotojas atsako už www.cargo.lt jo skelbiamos informacijos atitikimą tikrovei ir turinį bei
kitų savo įsipareigojimų, nustatytų šioje sutartyje ir tinklapio naudojimosi taisyklėse, tinkamą
vykdymą.
5.2. Naudotojas prisiima visą atsakomybę už pranešimus, paskelbtus naudojant jam suteiktą
vartotojo vardą bei slaptažodžius, bei šioje Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytų
įsipareigojimų vykdymą.
5.3. Administratorius atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šioje Sutartyje ir galiojančiuose
teisės aktuose, tinkamą vykdymą.
5.4. Administratorius neatsako už paties Naudotojo ar kitų www.cargo.lt Naudotojų paskelbtų
pranešimų teisingumą ir tinkamumą, bei neatsako už pasekmes, kilusias Naudotojui dėl
veiksmų, atliktų www.cargo.lt dėl paties naudotojo ar kitų naudotojų paskelbtos informacijos.
Administratorius neatsako už paskelbtų skelbimų turinio bei formuluočių atitikimą tikrovei bei
galiojantiems įstatymams.
5.5. Administratorius turi teisę išieškoti iš Naudotojo 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo
neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, pagal šioje sutartyje nustatytas apmokėjimo
sąlygas.
5.6. Administratorius turi teisę be atskiro įspėjimo sustabdyti ar nutraukti paslaugų Naudotojui
teikimą, jei Naudotojas nevykdo savo įsipareigojimų, nustatytų šioje sutartyje (piktnaudžiauja
suteiktomis teisėmis, laiku neapmoka Administratoriaus pateiktų sąskaitų ir t.t.). Jei už
naudojimąsi www.cargo.lt paslaugomis yra nustatytas tam tikras mokestis, jis skaičiuojamas
Naudotojui ir už laikotarpį, kai paslaugų teikimas buvo sustabdytas dėl Naudotojo kaltės.
5.7. Jei Administratoriui tretieji asmenys pateikia pranešimą apie tai, kad Naudotojo www.cargo.lt
skelbiama informacija neatitinka tikrovės, arba yra įžiedžiančio turinio, naudotojas privalo ne
vėliau kaip per 2 dienas nuo Administratoriaus pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos
pateikti Administratoriui įrodymus, kad informacija atitinka tikrovę ir jos turinys nėra
įžeidžiantis, arba nutraukti informacijos skelbimą www.cargo.lt. Naudotojas privalo nedelsiant
nutraukti bet kurio Naudotojo skelbimo saugojimą www.cargo.lt, jei gauna pranešimą, kad
konkretus skelbimas pažeidžia galiojančius įstatymus, šios sutarties sąlygas ar tinklapio
naudojimo taisykles ar neatitinka tikrovės.
5.8. Administratorius turi teisę nutraukti bet kurio Naudotojo skelbimo saugojimą www.cargo.lt,
jei gauna pranešimą, kad konkretus skelbimas pažeidžia galiojančius įstatymus, šios sutarties
sąlygas ar tinklapio naudojimo taisykles ar neatitinka tikrovės.
6. Kitos sąlygos
6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo joje nurodytos datos ir galioja neterminuotai.
6.2. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriai iš Šalių pateikus pranešimą kitai šaliai apie sutarties
nutraukimą registruotu paštu. Sutartis bus laikoma nutraukta, praėjus 30 dienų nuo pranešimo
apie sutarties nutraukimą, siųsto registruotu paštu, gavimo.
6.3. Sutartis laikoma tinkamai sudaryta, šalims pasirašius 2 originalius sutarties egzempliorius (po
vieną kiekvienai sutarties šaliai), arba Naudotojui atsiuntus pasirašytą bei pažymėtą antspaudu
(išskyrus fizinius asmenis) sutarties egzempliorių faksu ar elektroniniu paštu.
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6.4. Ginčai, susiję su šios sutarties vykdymu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal
Administratoriaus buveinės vietą.
6.5. Naudotojas, pasirašydamas šią sutartį, privalo kaip priedą prie jos pridėti įmonės registravimo
pažymėjimo kopiją (fiziniai asmenys – paso kopiją). Pasikeitus šiuose dokumentuose
nurodytai informacijai ar žemiau nurodytiems kontaktiniams duomenims, Naudotojas privalo
atitinkamai informuoti Administratorių ne vėliau kaip per 5 dienas nuo duomenų pasikeitimo.
7. Šalių adresai ir parašai
UAB Eurospektras
Laisvės pr. 88, LT-06125 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 126206243
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT262062413
Bankas AB Swedbank
A/S LT257300010077590003
Tel. +370 655 17777,
El. paštas info@cargo.lt
Direktorius Artem Sokurenko
_____________________________

_________________________________

(parašas)

(parašas)

A.V.

A.V.
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