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NETERMINUOTA REKLAMOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. 123123

20__ m. balandžio 1 d.
Vilnius

UAB „Įmonė“, įmonės kodas: 132213213, buveinė: gatvės g. 1, Vilnius, atstovaujama direktorės
Pavardės Pavardaitės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Paslaugų gavėjas), ir Vardas
Vardaitis, asmens kodas 66656565, adresas: Adreso g. 7, Vilnius (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau abi šios sutarties šalys kartu yra vadinamos “Šalimis”, o kiekviena iš jų atskirai – “Šalimi”,
sudarė šią reklamos paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄVOKOS
1.1. “Interneto tinklalapiai” reiškia prieduose prie šios Sutarties nurodytus interneto tinklalapius,

kuriose pagal Paslaugų gavėjo užsakymą turi būti talpinama ir skelbiama Reklaminė medžiaga.
1.2. “Reklaminė medžiaga” reiškia Šalių suderinto formato ir apimties Paslaugų gavėjo pateiktus

ar pagal Paslaugų gavėjo pateiktą informaciją ir nurodymus Paslaugų teikėjo sukurtus
reklaminius skydus ar kitokius vaizdinius, tekstinius, garsinius reklaminio pobūdžio kūrinius,
kurie pagal Sutarties sąlygas yra talpinami bei skelbiami Interneto tinklalapiuose.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų gavėjui šioje Sutartyje numatytas paslaugas

Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų
teikėjui už suteiktas paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja patalpinti bei skelbti pagal pateiktus Paslaugų

gavėjo užsakymus, kurie pridedami kaip neatskiriami priedai prie šios Sutarties, Reklaminę
medžiagą Interneto tinklalapių reklamos vietose (plotuose), nurodytose prie šios Sutarties
pridedamose Interneto tinklalapių išdėstymo planuose.

3.2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja pateikti Paslaugų teikėjui tinkamai sukurtą Reklaminę medžiagą
ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Šalių susitarimu ar užsakyme nustatyto pateiktos
Reklaminės medžiagos patalpinimo bei skelbimo Interneto tinklalapiuose dienos.

3.3. Paslaugų gavėjui praleidus Sutarties 3.2. ar 3.3. punktuose nurodytus terminus, Paslaugų
teikėjas turi teisę paslaugų pagal šią Sutartį teikimą atidėti atitinkamam praleistų dienų
skaičiui.

3.4. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti pagal Paslaugų teikėjo pateiktą informaciją ir nurodymus
sukurti, talpinti bei skelbti Interneto tinklalapiuose Reklaminę medžiagą, kuri atitinka
klaidinančios reklamos požymius, arba pažeidžia lyginamosios reklamos reikalavimus, arba
kuria yra reklamuojama neteisėta veikla, prekės arba paslaugos, kurių gamyba ir (ar)
pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti, arba pažeidžia kitų asmenų teisėtus interesus ir
teises, arba prieštarauja kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

3.5. Paslaugų gavėjas privalo atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas paslaugas šios Sutarties
nustatyta tvarka ir terminais.

3.6. Paslaugų gavėjas privalo užtikrinti, kad pateikiama Paslaugų teikėjui Reklaminė medžiaga
nėra klaidinanti, nepažeidžia lyginamosios reklamos reikalavimų, ja nėra reklamuojama
neteisėta veikla, prekės arba paslaugos, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra
įstatymų uždrausti, ji nepažeidžia kitų asmenų teisėtų interesų ir teisių, ji neprieštarauja
kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

3.7. Šalys privalo laiku ir tinkamai ir sąžiningai įvykdyti visas pareigas, nustatytas šia Sutartimi.
Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis.

4. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
4.1. Paslaugų kainos už suteiktas reklamos paslaugas pagal šią Sutartį yra nurodomos Sutarties

prieduose. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti kainas ne vėliau kaip prieš 30
(trisdešimt) dienų apie tai įspėdamas Paslaugų gavėją.
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4.2. Paslaugų gavėjas su Paslaugų teikėju atsiskaito pagal Paslaugų teikėjo sąskaitas - faktūras už
Paslaugų suteiktas reklamos paslaugas pagal šią Sutartį.

4.3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti už suteiktas reklamos paslaugas per 10 (dešimt) dienų
nuo sąskaitos - faktūros gavimo iš Paslaugų teikėjo dienos.

4.4. Šalims šioje Sutartyje ar teisės aktų nustatytais pagrindais nutraukus šią Sutartį, Paslaugų
gavėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už suteiktas reklamos paslaugas iki Sutarties
nutraukimo momento per 10 (dešimt) dienų nuo Paslaugų teikėjo išrašytos sąskaitos - faktūros
gavimo dienos.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos Sutarties sąlygos.
5.2. Paslaugų gavėjas, praleidęs atsiskaitymo pagal Sutartį terminus, įsipareigoja Paslaugų teikėjui

sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą
dieną.

5.3. Paslaugų teikėjas turi teisę sustabdyti reklamos paslaugų teikimą ir nustatyti papildomą ne
trumpesnį nei 7 (septynių) dienų terminą Paslaugų gavėjui sumokėti už suteiktas paslaugas.

5.4. Paslaugų gavėjui nesumokėjus už suteiktas reklamos paslaugas per Paslaugų teikėjo nustatytą
papildomą terminą, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs
Paslaugų gavėją ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo momento, ir
išieškoti įsiskolinimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.5. Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Paslaugų teikėją ne
vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo momento, ir reikalauti Paslaugų
teikėjo atlyginti padarytus nuostolius, jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja patalpinti bei paskelbti
Reklaminę medžiagą ilgiau kaip 5 (dienas),  arba neužtikrina Interneto tinklalapių  įprasto
veikimo ilgiau nei 5 (penkias) dienas iš eilės atitinkamu užsakyme nurodytu reklamos
paslaugų teikimo laikotarpiu, išskyrus šios Sutarties 5.6. punkte nurodytus atvejus. Sutarties
nutraukimas šiame punkte nurodytais pagrindais neatleidžia Paslaugų gavėjo nuo kainos už
faktiškai suteiktas paslaugas iki pareiškimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo momento
sumokėjimo.

5.6. Šalys neatsako už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nuo jų valios
nepriklausančių, taip nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure) atsiradimo. Šalių,
negalinti vykdyti savo pareigų dėl šiame punkte nustatytų priežasčių privalo nedelsiant apie tai
raštu informuoti kitą Šalį.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja neterminuotai.
6.2. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį įspėjusi kitą Šalį prieš 30 dienų iki

pageidaujamo Sutarties nutraukimo momento.
6.3. Šalys turi teisę nutraukti sutartį tarpusavio susitarimu.
6.4. Visi šios Sutarties pakeitimai, pataisymai, nutraukimai, atsisakymai ar papildymai galioja tik

tuo atveju, jeigu jie yra sudaryti vienu ar keliais dokumentais raštu ir pasirašyti šios Sutarties
Šalių.

7. KONFIDENCIALUMAS
7.1. Šalys išlaiko šios Sutarties turinio konfidencialumą. Šalys neturi teisės atskleisti šios Sutarties

turinio jokiems tretiesiems asmenims, jei kitaip nėra nusitarta raštu, arba jei to reikalauja teisės
aktai.

7.2. Ši Sutartis nedraudžia Šaliai teikti su šia Sutartimi susijusią informaciją savo profesionaliems
konsultantams ar darbuotojams, kiek tai susiję su tinkamu Sutarties ar atskirų jos sąlygų
įvykdymu.

7.3. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja neribotą laiką.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Visi pagal šią Sutartį teiktini pranešimai ir kita informacija atliekami lietuvių kalba

(išsiunčiant laišku ar faksu su gavimo patvirtinimu) ir siunčiami Paslaugų teikėjui ir Paslaugų
gavėjui Sutartyje nurodytais adresais.
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8.2. Visi Šalių nesutarimai ir ginčai, kilę iš šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Nepasiekus
susitarimo per 10 (dešimt) dienų, ginčai sprendžiami teisme teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Santykiams, nesureguliuotiems šia Sutartimi, taikomas Lietuvos Respublikos civilinio
kodeksas bei kitų teisės aktų nuostatos.

8.4. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
sutarties Šalims.

8.5. Šalys pareiškia, kad sutarties turinį jos suprato, Sutartis sudaryta gera valia, nepažeidžiant
trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų.

9. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI:
Paslaugų gavėjas:

UAB „ĮMONĖ“
Adresas:
Adr. koresp.:
Tel.:
El.paštas:
a/s:
Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:

Direktorė

Pavardė Pavardaitė

A.V.

Paslaugų teikėjas:

Vardas Vardaitis

Vardas Vardaitis


