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Vardas Pavardė, gim. data 1980-12-02, gyvenantis Gatvė g. 1-2, Miestas, el. paštas elpastas@elpastas.lt,
tel. +37000000000, banko sąskaitos nr. LT000000000000000000, (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. 41B, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dovydo Pauliukonio, veikiančio
vadovaujantis Bendrovės įstatais (toliau − „Tarpininkas“), susitaria:

1.  Susitarimo dalykas ir pagrindinės sąlygos

1.1.  Tarpininkas sutinka priimti iš Pardavėjo skaitytas knygas (toliau − Knyga(-os) arba Prekė(-ės) su
tikslu parduoti el. parduotuvėje www.knygos.lt ir tinkamai saugoti jas iki pardavimo pirkėjui momento, o
atsiradus pirkėjui − sudaryti visas sąlygas pirkėjui įsigyti Knygą(-as), įskaitant Knygos(-ų) pristatymo
pirkėjui organizavimą per www.knygos.lt svetainėje Prekių pristatymo sąlygose numatytus terminus, o
Pardavėjas − Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pristatyti ir pateikti Tarpininkui skirtas parduoti
Pardavėjo Knygą(-as).

1.2.  Pardavėjas pateikdamas Tarpininkui Knygą(-as) patvirtina, kad Knyga(-os) yra teisėta ir niekaip
nesuvaržyta jo nuosavybė, į kurią jokia trečioji šalis neturi ir neturės pretenzijų, taip pat Knygoje(-ose)
nėra trečiųjų asmenų, pvz. bibliotekų, nuosavybės antspaudų ar kitų įrašų, dedikacijų, ekslibrisų,
atitinkamai, įsipareigoja kompensuoti Tarpininkui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuriam Tarpininkas
perleido Knygą(-as), nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų, susijusių su jų
nuosavybės santykių pažeidimu.

1.3.  Pardavėjas, pasirašęs šią sutartį, gali pateikti Knygą(-as) prekybai ir stebėti savo parduodamų
Prekės(-ių) statusą (parduodama, išsiųsta, parduota ir kt.) interneto svetainėje www.knygos.lt,
prisijungęs prie savo Knygos.lt profilio.

1.4.  Pasirašydamas šią sutartį, Pardavėjas sutinka su Knygos.lt Pirkimo-Pardavimo taisyklėmis,
Privatumo nuostatomis, įskaitant vėlesnius jų pakeitimus, kurių galiojančią redakciją galima rasti
www.knygos.lt.

1.5.  Tarpininkas visus pranešimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, Pardavėjui pateikia
Pardavėjo profilyje ir/ar šioje Sutartyje nurodytu Pardavėjo el.paštu.

2.  Prekių kaina ir komisinis atlyginimas

2.1.  Šalys susitaria, kad Prekės(-ių) kainos nustatomos Pardavėjo nuožiūra. Tarpininkas pasilieka
teisę rekomenduoti Pardavėjui koreguoti kainą pagal rinkoje susiklosčiusias aplinkybes, veiklos praktiką
arba atsižvelgdamas į Knygos(-ų) būklę, kuri nustatomos pagal šios sutarties 4 skyriuje „Prekės(-ių)
kokybė“ apibrėžtus kriterijus.

2.2.  Tarpininkas pasilieka teisę vienašališkai be atskiro pranešimo mažinti neparduotos(-ų) Prekės(-ių)
kainas tokia tvarka: 30 % nuo Pardavėjo nustatytos kainos − po 90 d., 50 % − po 120 d., 70 % − po 180
d. Pardavėjas, prisijungęs prie savo Knygos.lt profilio, taip pat savo nuožiūra gali mažinti neparduotos(-
ų) Prekės(-ių) kainas bet kuriuo metu anksčiau nei šiame susitarime nustatytas kainų mažinimo
terminas. Pardavėjo profilyje patalpintų pardavimui ir Tarpininko prekybai patvirtintų Prekės(-ių) kainos

https://www.knygos.lt/lt/pirkimo-pardavimo-taisykles/
https://www.knygos.lt/lt/privatumo-politika/


didinimas − negalimas.

2.3.  Tarpininkas už kiekvienos Knygos pardavimą ima komisinį mokestį, kuris sudaro 40 % nuo
Knygos pardavimo kainos plius PVM (9 %), bet ne mažiau nei 0,75 €.

3.  Prekės(-ių) perdavimas- priėmimas

3.1.  Pardavėjas, prisijungęs prie savo Knygos.lt profilio, suveda savo siūlomas parduoti Knygą(-as),
nurodydamas reikalingą parduodamos Knyga(-os) informaciją (knygos autorius, pavadinimas, leidinio
metai, būklė, kaina ir kt.). Vienu metu Pardavėjas gali įvesti neribotą norimų parduoti Knygos(-ų)
pavadinimų skaičių.

3.2.  Suvedęs visas tuo metu norimas parduoti Knygą(-as) ir paspaudęs mygtuką „Pateikti“, nurodytu
sutartyje el.paštu Pardavėjas bus informuotas, kurias Knygą(-as) Tarpininkas sutinka priimti į prekybą.

3.3.  Tarpininkas pasilieka teisę rinktis Pardavėjo pateiktas Knygą(-as) ir nepriimti prekiauti dalies ar
visų Knygų iš Pardavėjo savo nuožiūra, todėl Pardavėjas supranta, jog Tarpininkas neįsipareigoja
priimti į prekybą visų Pardavėjo pateiktų Knygų.

3.4.  Pardavėjas gali pristatyti Knygą(-as) prekybai tik gavus Tarpininko pranešimą, kad Knyga(-os)
priimtos į prekybą.

3.5.  Gavęs iš Tarpininko patvirtinimo el.laišką apie patvirtintas prekybai Knygą(-as), Pardavėjas savo
sąskaita turi paruošti šių Knygos(-ų) siuntą, supakuodamas saugiai ir tinkamai transportavimui, ir pats
ar per kurjerius pristatyti adresu Knygos.lt, Brastos g. 13, 47183 Kaunas, per 14 kalendorinių dienų nuo
Tarpininko patvirtinimo gavimo dienos.

3.6.  Tarpininkas gavęs Knygą(-as), kuri(-ios) neatitinka Tarpininko patvirtinto asortimento, apie tai
informuoja Pardavėją, kuris savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias Knygą(-as) ir jas pakeisti
tinkamomis. Pardavėjui neatsiėmus Knygos(-ų) ilgiau nei per 14 k.d. po Tarpininko pranešimo,
Tarpininkas turi teisę savo iniciatyva grąžinti Pardavėjui Knygą(-as) bei pareikalauti atlyginti iš
Pardavėjo dėl to visus patirtus nuostolius, įskaitant bet neapsiribojant Knygos(-ų) sandėliavimo bei jų
transportavimo Pardavėjui išlaidomis.

3.7.  Jei prekybai patvirtintos Knyga(-os) nebuvo pristatytos Tarpininkui ilgiau nei 60 k.d., Pardavėjo
suvestos Knyga(-os) pardavimui pašalinamos iš profilio.

3.8.  Tarpininkas gavęs Pardavėjo knygas, įsipareigoja per protingą laiko tarpą jas pradėti eksponuoti
prekybai, bet ne vėliau nei per 14 d.d., išskyrus atvejus, jei reikalingas ilgesnis laiko tarpas, apie tai
informuojant Pardavėją el.paštu.

4.  Prekių kokybė

4.1.  Tarpininko iš Pardavėjo priimamų Knygos(-ų) kokybė apibrėžiama pagal žemiau lentelėje
pateiktus kriterijus nuo 5 iki 1 balo (kuo kokybė prastesnė, tuo balas žemesnis) ir įrašoma suvedant
norimų parduoti Knygos(-ų) informaciją savo www.knygos.lt profilyje :



Prekių savybės Balai Apibūdinimas

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

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.

Gerai 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.

4.2.  Tarpininkas pasilieka teisę keisti Pardavėjo nustatytą Prekių kokybės įvertinimą, jeigu Tarpininkas
mano, kad Pardavėjo įvertinimas neatitinka jo nurodyto Prekių kokybės balo.

5.  Prekių atsiėmimas/grąžinimas

5.1.  Nepavykus realizuoti Knygos(-ų) per 24 mėn., Pardavėjas, gavęs iš Tarpininko pranešimą el.
paštu, privalo Knygą(-as) atsiimti per 7-10 dienų nuo pranešimo iš Tarpininko gavimo dienos.
Pardavėjas privalo atsiimti Knygą(-as) per nurodytą terminą iš Knygos.lt paskirstymo punkto, adresu
Brastos g. 13, Kaunas. Tuo atveju, jei Pardavėjas pageidauja atsiimti Knygą(-as) kitu būdu − per kurjerį,
Pardavėjas už kurjerio pristatymą įsipareigoja sumokėti Tarpininkui tuo metu www.knygos.lt galiojantį
kurjerio pristatymo mokestį. Jei Pardavėjas neatsiima Knygos(-ų) iš Tarpininko ilgiau nei per 30 k.
dienų, Tarpininkas turi teisę savo iniciatyva grąžinti Pardavėjui Knygą(-as) bei reikalauti atlyginti iš
Pardavėjo dėl to visus patirtus nuostolius, įskaitant bet neapsiribojant Knygos(-ų) sandėliavimo bei jų
transportavimo Pardavėjui išlaidomis. Tokiu atveju, kai Pardavėjas nesutinka, atsisako priimti ar
nepriima grąžinamos(-ų) Knygos(-ų) ar nepavyksta susisiekti su Pardavėju jo nurodytais kontaktais per
30 kalendorinių dienų, Tarpininkas įgyja teisę savo nuožiūra valdyti nepriimtą(-as) grąžinimui Knygą(-
as) ir ja(-omis) disponuoti savo naudai ir interesams nuo Tarpininko pranešimo Pardavėjui el. paštu
apie nepriimtą grąžinamą(-as) Knygą(-as) momento.



6.  Atsiskaitymas

6.1.  Sukauptus pinigus už parduotas Knygą(-as) Pardavėjas matys www.knygos.lt, svetainėje,
prisijungęs prie savo profilio. Tarpininkui pardavus Knygą(-as), Pardavėjas gali pasirinkti pinigų
išmokėjimo būdą: gauti pinigus į savo banko sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje, arba panaudoti juos
kaip Knygų Eurus apsiperkant www.knygos.lt.

6.2.  Pinigai negali būti išmokėti grynais ar kitu būdu nei nurodyta šioje sutartyje, trečiajam asmeniui ar į
kitą banko sąskaitą, išskyrus tą, kuri nurodyta šioje Sutartyje.

6.3.  Pinigų išmokėjimo būdą Pardavėjas gali pasirinkti savo Knygos.lt profilyje spustelėjus ant aktyvių
mygtukų „Išmokėti Knygų Eurais“ arba „Išmokėti į banko sąskaitą“, kurie aktyvuojami, kai Knygos(-ų)
pardavimas laikomas įvykusiu, t.y. ne anksčiau nei po 30 kalendorinių dienų, po to, kai Tarpininkas
išsiunčia Knygą(-as) galutiniam pirkėjui (1 sk. 3 p.).

6.4.  Pardavėjui pasirinkus „Išmokėti Knygų Eurais“, jokie apribojimai netaikomi ir Pardavėjas gali juos
panaudoti apsiperkant www.knygos.lt iš karto.

6.5.  Pardavėjui pasirinkus „Išmokėti į banko sąskaitą“, mažiausia pinigų suma, kurią Pardavėjas gali
gauti į savo banko sąskaitą, yra 19 €, t.y. pasirinkimo mygtukas nebus aktyvuotas, kol už parduotas
Knygas nebus sukaupta 19 Eur. Pinigai į Pardavėjo nurodytą sutartyje banko sąskaitą pervedami ne
anksčiau nei po 30 d. nuo pinigų išmokėjimo būdo pasirinkimo.

6.6.  Pardavėjui per 36 mėn. nuo aktyvių mygtukų atsiradimo nepasirinkus nei vieno pinigų išmokėjimo
būdo, sukaupti pinigai už parduotas Knygą(-as) anuliuojami.

6.7.  Pardavėjas patvirtina, kad yra Lietuvos Respublikos pilietis ir sutinka, kad duomenys apie jo
gautas pajamas būtų pateikiami Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai, remiantis
Gyventojų pajamų įstatymo nuostatomis.

7.  Asmens duomenys

7.1.  Šalių asmens duomenys, kurie yra įgyti vykdant šią sutartį, priskiriami konfidencialiai informacijai,
kuriuos galima naudoti tik šios sutarties vykdymo tikslu. Šalys įsipareigoja tvarkyti ir saugoti asmens
duomenis pagal LR ir ES galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus tik tokiu mastu ir tokį laikotarpį,
koks yra griežtai būtinas sutarčiai įvykdyti, bei laikytis konfidencialumo principo tiek vykdant šią sutartį,
tiek ir jai pasibaigus.

7.2.  Šalys patvirtina, kad asmens duomenys yra sąžiningai ir teisėtai įgyti, ir atitinkamai sutinka su jų
duomenų tvarkymu vykdant šią Sutartį.

7.3.  Šalys susitaria, kad gali būti perduodami nurodyti asmens duomenys: vardas; pavardė; gimimo
data; gyvenamosios vietos adresas; elektroninio pašto adresas; mobiliojo telefono numeris; telefono
numeris; banko sąskaitos numeris.

7.4.  Tarpininkas riboja prieigą prie Pardavėjo pateiktų asmens duomenų, suteikdamos ją tik tiems
darbuotojams, kuriems ji yra griežtai būtina vykdant Sutartį ir kurie susipažino su asmens duomenų
apsaugai keliamais reikalavimais bei raštu įsipareigojo tvarkyti asmens duomenis pagal nustatytas
taisykles ir laikytis konfidencialumo principo tiek vykdant Sutartį, tiek jai pasibaigus.

7.5.  Šalys patvirtina, kad žino atitinkamas savo prievoles pagal galiojančius duomenų apsaugos
įstatymus bei šiame susitarime nurodytas sąlygas, jų laikosi ir įsipareigoja nevykdyti jokių veiksmų, dėl



kurių kita šalis turėtų pažeisti galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

7.6.  Šalys apsaugo kitos Šalies pateiktus asmens duomenis nuo neteisėto arba nesankcionuoto jų
sunaikinimo, pakeitimo, platinimo ir prieigos prie jų bei nuo kitų neteisėto ar nesankcionuoto jų
tvarkymo formų ir garantuoja, kad, atsižvelgus į tvarkymui būdingus pavojus ir susijusių asmens
duomenų pobūdį, jos turi įdiegusios tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.
Vykdydamos prievoles pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus šalys yra įdiegusios tokias
sistemas, technines ir organizacines priemones, kurios užtikrina visišką galiojančių duomenų apsaugos
įstatymų ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25
d., laikymąsi, taip pat vykdo reguliarų saugumo atnaujinimų įdiegimą bei tvarkomų asmens duomenų
peržiūrą, keitimą, trynimą, išskyrus, kai įstatymuose numatyta asmens duomenis saugoti. Vienai šaliai
pareikalavus, kita šalis ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų pateikia informaciją apie įvestas
asmens duomenų apsaugai skirtas technines ir organizacines saugumo priemones.

7.7.  Šalis nedelsdama praneša kitai Šaliai raštu apie su pateiktais asmens duomenimis susijusius
informacijos saugumo incidentus (pvz., prieigą be leidimo, duomenų atskleidimą ir kt.), įskaitant atvejus,
kai tik įtariama, jog įvyko tokie incidentai ir įsipareigoja nedelsiant imtis priemonių tam, kad būtų
sustabdytas pažeidimas ir/ar pašalintas ar sumažinti pažeidimo nuostoliai duomenų subjektams. Taip
pat, Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir visą informaciją reikalingą pateikti priežiūros institucijoms ir/ar
duomenų subjektui, jei reikalinga.

7.8.  Visi šalių pateikti duomenys tvarkomi tik ES (EEE). Šalis, negavusi išankstinio kitos Šalies
sutikimo raštu, negali perduoti asmens duomenų už ES (EEE) ribų.

8.  Sutarties galiojimas ir nutraukimas

8.1.  Sutartis įsigalioja abiejų pusių pasirašymo dieną ir galioja iki pilno įsipareigojimų, prisiimtų
Sutartimi, įvykdymo.

8.2.  Šalys gali nutraukti Sutartį tik bendru Šalių susitarimu.

9.  Ginčų sprendimas

9.1.  Ginčai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus perduodami
LR teismams pagal Tarpininko buveinės vietą.

10.  Kitos sąlygos

10.1.  Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba po vieną
egzempliorių kiekvienai iš Šalių.

10.2.  Pardavėjas norėdamas pakeisti profilyje nurodytus asmens duomenis po šios sutarties
pasirašymo, informuoja Tarpininką el.paštu pagalba@knygos.lt. Pardavėjas pateikdamas pakeistus
duomenis, atitinkamai patvirtina pakeistų duomenų teisingumą ir sutinka su jo pakeistų duomenų
tvarkymu vykdant šią Sutartį. Asmens duomenų pakeitimai įsigalioja ir atsinaujina sutartyje nuo tos
dienos, kai jie patalpinami Pardavėjo profilyje.

10.3.  Šalys susitaria, kad Tarpininkas pasilieka teisę pakeisti Sutarties sąlygas, įspėjęs raštu
Pardavėją prieš 14 kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jei Pardavėjas per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos nepateikia Tarpininkui atsakymo, ar



Tarpininkas

UAB BALTO trader
Utenos g. 41B,
LT-08217 Vilnius
Įm. kodas: 302429186
PVM kodas: LT100004929212  

Pardavėjas

Vardas Pavardė, 1980-12-02
Gatvė g. 1-2, Miestas,
elpastas@elpastas.lt,
+37000000000,
banko sąskaitos nr. LT000000000000000000

sutinka su Sutarties pakeitimais, tuomet Tarpininkas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti
Sutartį pranešęs apie tai Pardavėjui. Tokiu atveju Knyga(-os) grąžinamos Sutarties 5 skyriuje nustatyta
tvarka.
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