
 

 

SUTARTIS Nr.  
Data: ______________ 

 
______________________________________________________, asmens kodas ________________________, 
gyvenantis___________________________________________________________________________________,  
el. paštas ________________________________________________________, tel.________________________ 
kurio sąskaitos Nr. ______________________________________banke_________________________________ 
(toliau - “Pardavėjas”) 
 
ir UAB BALTO trader, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 
302429186, kurios registruota buveinė yra Vilniaus m. sav., Utenos g. 41A, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi 
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama_______________________, veikiančio pagal direktoriaus 
Artūro Karoso, savo ruožtu veikiančio pagal bendrovės įstatus, įgaliojimą (toliau − „Komisas“), 
 
susitaria: 
 
1. Pagrindinės sąvokos ir sąlygos 
 
1. 1. Komisas sutinka priimti parduoti žemiau išvardintus leidinius (toliau - Prekes) iš Pardavėjo, tinkamai saugoti jas iki 

pardavimo momento, per protingą laiko tarpą pradėti eksponuoti www.knygos.lt, o atsiradus pirkėjui - sudaryti visas 
sąlygas Prekes įsigyti ir pristatyti per KNYGOS.lt pristatymo sąlygose numatytus terminus. 

1. 2. Pardavėjas patvirtina, kad Prekės yra teisėta ir niekaip nesuvaržyta jo nusavybė, į kurią jokia trečioji šalis neturi ir 
neturės pretenzijų. 
1. 3. Komisas už kiekvieną pardavimą ima komisinį mokestį, kuris sudaro 40 % prekės pardavimo kainos, bet ne mažiau 
nei 0,75 €. 
1. 4. Komisas pasilieka teisę priimdamas Prekes rekomenduoti Pardavėjui koreguoti kainą pagal rinkoje susiklosčiusias 

aplinkybes, veiklos praktiką arba atsižvelgdamas į Prekių būklę, kuri nustatoma atsižvelgiant į jų fizinę kokybę pagal 
šios sutarties 3 punkte “Prekių kokybė” apibrėžtus kriterijus. 

1. 5. Komisas pasilieka teisę nepriimti prekiauti dalies ar visų knygų iš Pardavėjo. 
1. 6. Komisas pasilieka teisę vienašališkai ir apie tai iš anksto neinformavęs Pardavėjo mažinti neparduotų Prekių kainas 
tokia tvarka: 30 % nuo Pardavėjo nustatytos kainos - po 60 d., 50 % - po 120 d., 70 % - po 180 d. 
1. 7. Pardavėjas gali stebėti savo parduodamų Prekių statusą interneto svetainėje www.knygos.lt, prisijungęs prie savo 

profilio, o jas pardavus galutiniam pirkėjui - gauti pinigus pagal šios sutarties punkte Nr. 2 numatytas sąlygas. 
1. 8. Pasirašydamas šią sutartį, Pardavėjas sutinka su KNYGOS.lt Pirkimo-Pardavimo taisyklėmis, Privatumo 

nuostatomis ir galimais šių taisyklių pakeitimais, kurių paskutinę versiją galima rasti www.knygos.lt. 
1. 9. Pasirašydamas šią sutartį Pardavėjas patvirtina, kad yra Lietuvos Respublikos pilietis ir sutinka, kad jo asmens 

duomenys būtų tvarkomi knygų pardavimo ir su tuo susijusios veiklos tikslais, taip pat sutinka, kad duomenys apie jo 
gautas pajamas būtų pateikiami Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai, remiantis Gyventojų pajamų 
įstatymo nuostatomis. 

 
2. Atsiskaitymas 
 
2. 1. Sukauptus pinigus už parduotas Prekes Pardavėjas mato interneto svetainėje www.knygos.lt, prisijungęs prie savo 

profilio. Komisui pardavus knygą, Pardavėjas gali perversti pinigus į savo banko sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje, 
arba panaudoti juos kaip kreditą apsipirkti www.knygos.lt. 

2. 2. Pinigų operacijoms taikomi šie apribojimai: 
 2. 2. 1. Mažiausia pinigų suma, kurią Pardavėjas gali pervesti į savo banko sąskaitą, yra 19 €. Panaudojant 
sukauptą kreditą apsiperkant www.knygos.lt apribojimai netaikomi. 
 2. 2. 2. Pervesti pinigus į savo banko sąskaitą arba išleisti juos apsiperkant www.knygos.lt galima ne anksčiau 
kaip už 10 dienų po to, kai Komisas išsiunčia knygas galutiniam pirkėjui (Iš jų 7 dienos yra skirtos Lietuvos įstatymų 
numatytai teisei grąžinti įsigytus pirkinius, 3 dienos - Komiso taikomas Prekės pristatymo terminas galutiniam pirkėjui). 
 2. 2. 3. Pinigai negali būti išmokėti grynais ar kitu būdu, trečiam asmeniui ar į kitą sąskaitą, išskyrus tą, kuri 
nurodyta šioje Sutartyje. 
 
3. Prekių kokybė 
3. 1. Komiso iš Pardavėjo priimamų prekių kokybė apibrėžiama pagal žemiau lentelėje pateiktus kriterijus nuo 5 iki 1 balo 
(kuo kokybė prastesnė, tuo balas žemesnis) ir įrašoma šios Sutarties Priede(-uose): 
 

Prekių kokybė Balai Apibūdinimas 

Kaip nauja! 5 Knyga labai geros būklės. Viršelis gali turi smulkių subraižymų, 
tačiau tokių rasite ir ant naujų knygų, parduodamų knygynuose. 



 

 

Prekių kokybė Balai Apibūdinimas 

Labai gera 4 Knyga yra geros būklės, tačiau matyti, kad ji nėra nauja. Gali būti 
užlenktų kampų puslapiuose (pažymėta, kur skaityta), viršelis gali 
turėti subraižymų, kurie atsiranda, jei knygą vežiojotės su savimi ir 
skaitėte įvairiose vietose. Įprastai tokia knyga turėjo vieną 
šeimininką. 

Gera 3 Knyga yra geros būklės, tačiau matyti, kad ji skaityta jau ne vieną 
kartą. Knygos būklė gera, tačiau puslapiai gali būti pageltę nuo laiko 
ir tiesioginių saulės spindulių, taip pat gali būti užlenktų kampų arba 
rašikliu pabrauktų ar kitaip pažymėtų vietų. 

Patenkinama 2 Knyga buvo skaityta ne vieną kartą, gali būti stipriai subraižyta 
išoriškai, viduje gali būti sulankstytų ar įplyšusių puslapių, pastabų 
paraštėse arba kitaip pažymėtų vietų. Puslapiai taip pat gali būti 
stipriai pageltę nuo tiesioginės saulės šviesos. 

Bloga 1 Knyga gali būti suplyšusi, aplieta, turėti įplėštų ar kitaip apgadintų 
puslapių, rašikliu pabrauktų ar kitaip pažymėtų vietų. Tokia knyga 
turėjo ne vieną šeimininką, kuris jos nesaugojo, be to, greičiausiai 
vienu ar kitu periodu buvo laikoma jai netinkamoje vietoje. 

 
3. 2. Komisas pasilieka teisę keisti Pardavėjo nustatytą Prekių kokybės įvertinimą, jeigu paaiškėtų, kad prekės turi iš 
anksto nepastebėtų kokybės trūkumų (pvz., trūksta puslapių ir pan.) apie tai informuodamas Pardavėją jo nurodytu el. 
paštu per 7 darbo dienas nuo prekės priėmimo. 
 
4. Prekių atsiėmimas/grąžinimas 
 
4. 1. Nepavykus realizuoti prekių per 180 d. arba tuo atveju, jei Pardavėjas nesutinka su 1.6 punkte nurodytu kainų 

koregavimu, Pardavėjas turi galimybę atsiimti Prekes iš Komiso, įspėjęs apie tai el. paštu arba telefonu ne mažiau 
kaip prieš 5 darbo dienas. Tuo atveju, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Komisui prekių sandėliavimo (0,29 € už 
kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį kiekvienai prekei) ir 2,90 € siuntos pristatymo mokestį. 

 
5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas 
 
5. 1. Sutartis įsigalioja abiejų pusių pasirašymo dieną ir galioja iki pilno įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, įvykdymo. 
5. 2. Šalys gali nutraukti Sutartį tik bendru Šalių susitarimu. 
 
6. Ginčų sprendimas  
 
6. 1. Ginčai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus perduodami LR teismams 

pagal Komiso buveinės vietą. 
 
7. Kitos sąlygos 
 
7. 1. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba po vieną egzempliorių 

kiekvienai iš Šalių. 
 
KOMISAS       PARDAVĖJAS 
 
 

 
 ____________________________ 
 ____________________________ UAB BALTO trader 

Utenos g. 41A,  
LT-08217 Vilnius 
Įm. kodas: 302429186 
PVM kodas: LT100004929212 


