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REKLAMOS SUTARTIS  Nr. .................

[Sudarymo vieta], 202...... m. ............................... ........... d.

[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................................................................,
veikiančio pagal ................................................................................................, toliau vadinama Užsakovu, ir
[Vykdytojo pavadinimas], atstovaujama ..................................................................................................., vei-
kiančio pagal ....................................................................................., toliau vadinama Vykdytoju (toliau
kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią reklamos sutartį (toliau vadinama
Sutartimi):

1. Sutarties objektas: Šia sutartimi Vykdytojas išspausdina Užsakovo reklamos maketą savo
leidinyje [leidinio pavadinimas, metai, numeris ir pan.], o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui
reklamos kainą.

2. Užsakovas įsipareigoja:
2.1. Iki 202..... m. ......................... ....... d. pateikti Vykdytojui pagal tinkamus spaudai techninius

parametrus paruoštą reklamos maketą. Laiku nepateikus maketo arba pateikus netinkamą maketą
(neatitinkantį 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose išvardintų techninių reikalavimų), Vykdytojas neatsako už pateiktos
reklamos turinį ir kokybę bei jos išspausdinimą Vykdytojo sutartame leidinyje.

2.1.1. Failo formatas gali būti: ........................................................................................................ .
2.1.2. Techniniai reikalavimai: ........................................................................................................ .
2.2. Laiku atsiskaityti su Vykdytoju už išspausdintą reklamą.

3. Vykdytojas įsipareigoja:
3.1. Pateiktą Užsakovo reklamos maketą išspausdinti savo leidinyje [leidinio pavadinimas, metai,

numeris ir pan.]. Užsakovo reklamos maketui suteikti ............... kv. cm (....... cm × ........ cm) reklaminį
plotą vidiniuose leidinio puslapiuose.

3.2. Užsakovui nemokamai pateikti vieną leidinio numerio, kuriame bus išspausdinta Užsakovo
reklama, egzempliorių.

4. Atsiskaitymo sąlygos:
4.1. Užsakovo reklamos maketo išspausdinimo Vykdytojo leidinyje (žr. 3.1 p.) kaina yra .............

Eur (......................................................................................... eurų) ir ............ Eur PVM. Iš viso
....................... Eur (.......................................................................................................................... litai).

4.2. Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su Vykdytoju per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo PVM
sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.3. Užsakovui praleidus atsiskaitymo terminą, jis privalo mokėti Vykdytojui po 0,2 proc. (dvi
dešimtąsias procento) delspinigių nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5. Susitariančių pusių atsakomybė:
5.1. Vienai iš Šalių pažeidus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę

nutraukti sutartį, raštu informuodama apie tai kitą Šalį prieš 15 (penkiolika) dienų.
5.2. Jeigu Vykdytojas dėl savo kaltės išspausdina Užsakovo reklamos maketą netinkamai (t. y.

klaidingai ar nekokybiškai), tokiu atveju Vykdytojas įsipareigoja pakartotinai išspausdinti Užsakovo
reklamą savo lėšomis tarpusavyje suderintu laiku.

5.3. Jeigu viena iš Šalių neįvykdo savo įsipareigojimų arba juos įvykdo netinkamai, nukentėjusioji
Šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, neviršijant šios Sutarties kainos.

5.4. Užsakovas užtikrina, kad jo pateikta reklaminė medžiaga nepažeis kitų asmenų autorinių ir
išradėjų teisių. Kilus ginčui dėl Užsakovo pateiktos reklaminės medžiagos autorystės ar nustačius autorinių
teisių pažeidimus, už tokią veiką visiškai atsako Užsakovas. Užsakovas taip pat atsako, kad reklamos
turinys neprieštarautų LR norminiams aktams, o tekstas atitiktų valstybinės kalbos inspekcijos
reikalavimus.

5.5. Užsakovas užtikrina, kad jo reklamos turinys nėra klaidinantis.
5.6. Vykdytojas, priėmęs suderintą ir Užsakovo patvirtintą reklamos maketą, neatsako už pateiktos

reklamos netikslumus.
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5.7. Pretenzijos dėl netinkamo reklamos išspausdinimo priimamos tik raštu ir tik vieną mėnesį nuo
leidinio išleidimo dienos. Užsakovui per šį terminą nepareiškus raštiškų pretenzijų, reklama laikoma
išspausdinta tinkamai.

6. Baigiamosios nuostatos:
6.1. Vykdytojas turi teisę nepriimti spausdinti reklamos, nesuderinamos su galiojančiais teisės

aktais, moralės ir etikos normomis.
6.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio

įsipareigojimų įvykdymo.
6.3. Jei Sutarties neįmanoma vykdyti dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių, Sutarties

Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų neįvykdymą.
6.4. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar

kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo
supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

6.5. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių
įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

6.6. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys
lieka galioti.

6.7. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai
pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas
dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas
pašto paslaugas teikiančiai įmonei.

6.8. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsiparei-
goja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

6.9. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.10. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai
Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

7. Šalių adresai ir parašai:

Užsakovas Vykdytojas


