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BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIO PRIEŽIŪROS SUTARTIS
Nr. PKL-__/___
ŠIĄ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIO PRIEŽIŪROS SUTARTĮ SUDARO SPECIALIOJI IR BENDROJI SUTARTIES
DALYS . E SANT PRIEŠTARAVIMAS TARP SPECIALIOSIOS DALIES SĄLYGŲ IR BENDROSIOS DALIES SĄLYGŲ, TAIKOMOS
SPECIALIOSIOS DALIES SĄLYGOS .
SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
Klaipėda

20....m. ......... mėn. ........ d.

UAB „SERENIKA“, įmonės kodas 263248370, (toliau vadinama „Paslaugos teikėju“), atstovaujama direktoriaus Dovydas
Gelgutas, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir ________________________________ (toliau vadinamas (-a) „Klientas“), toliau
abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“,
ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:
(A) Paslaugos teikėjas specializuojasi ir turi patirtį nuotekų valymo įrenginių pardavimo ir priežiūros srityse;
(B) Klientas yra susipažinęs su Paslaugos teikėjo siūlomomis buitinio nuotekų valymo įrengimo AT- ____ Nr. _______
eksploatavimo taisyklėmis ir įspėtas, kad įrenginys skirtas naudotis iki _____ gyventojų (naudotojų) ir jo našumas yra iki
_______ m3/dieną. Klientas yra susipažinęs su Paslaugos teikėjo siūlomomis buitinio nuotekų valymo įrengimo profilaktinės
priežiūros bei garantinio ir pogarantinio remonto sąlygomis ir pageidauja šioje sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis
pavesti Paslaugos teikėjui už užmokestį atlikti buitinio nuotekų valymo įrengimo, eksploatuojamo adresu
______________________________________________________________________, (toliau vadinamas – „Įranga“)
priežiūros paslaugas (toliau vadinamos – „Paslaugos“).
TODĖL susitarėme ir sudarėme šią buitinių nuotekų valymo įrenginio priežiūros sutartį (toliau vadinama – „Sutartis“) ir
įsipareigojame ją vykdyti:
1.
2.

3.
4.

Šia Sutartimi Klientas paveda ir Paslaugos teikėjas sutinka bei įsipareigoja, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka už
užmokestį teikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja Paslaugos teikėjui sumokėti Paslaugų teikimo kainą.
Paslaugų teikimo kaina, įskaitant PVM (21%) sudaro:
2.1. vienas Paslaugų teikimo kartas, per keturis mėnesius skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos – 52,00 Eur
(penkiasdešimt du eurai);
2.2. trys kartai per vienerius Paslaugų teikimo metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos - 156,00 Eur (šimtas
penkiasdešimt šeši eurai).
Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, kad Paslaugos teikėjas turi teisę nesikreipdamas į teismą vienašališkai raštu apie tai
prieš 30 (trisdešimt) dienų pranešdamas Klientui, bet visais atvejais ne dažniau nei vieną kartą per metus, keisti Sutarties
specialiųjų sąlygų 2 punkte nurodytas kainas ir/ar Paslaugų tiekėjo patvirtintą kainyną.
Prie Sutarties pridedami šie priedai:
4.1. Priedas Nr. 1 Paslaugų teikėjo patvirtintas kainynas,
Šalių rekvizitai ir parašai

Paslaugos teikėjas
UAB „SERENIKA“
Juridinio asmens kodas 263248370
Buveinės adresas Naikupės g. 30, LT 93194 Klaipėda
Tel./Faks. Nr. 8 46 34 09 55, +370 698 34742
el. paštas info@augustshop.lt
a.s. Nr. LT82 7044 0600 0556 0311
AB SEB bankas
Direktorius Dovydas Gelgutas

______________________________
parašas

Tvirtinu, kad Sutartį (specialiąją ir bendrąją
sutarties dalį 2012-12-31 Versija v1) ir jos priedą Nr.1
gavau, perskaičiau, Sutarties sąlygos yra individuliai su
manimi aptartos aiškios ir pilnai man suprantamos.
Klientas
Vardas, Pavardė
Kodas ID
Adresas
Tel. Nr.
El. paštas
Neprieštarauju, kad mano asmens duomenys būtų
panaudoti šioje sutartyje ir jos prieduose. Patikrinau,
mano duomenys teisingi. Su UAB „SERENIKA“
privatumo
politika
skelbiama
augustshop.lt
susipažinau
______________________________
parašas

