
Vartojimo sutartis №_________

Vilniaus m.                                                                                            «____»____________ 20 ____ m.

UAB „Eurospektras“, atstovaujama direktoriaus Artem Sokurenko, veikiančio kompanijos Įstatų

pagrindu, iš vienos pusės (toliau – Administratorius) ir kompanija

__________________________________________________________________,

atstovaujama direktoriaus ________________________________________________,

veikiančio kompanijos Įstatų pagrindu, iš kitos (toliau – Vartotojas) sudarė šią Sutartį:

1. Bendros nuostatos

1.1. Ši Sutartis reguliuoja naudojimąsi tinklapiu www.cargo.lt (toliau – Tinklapis), Cargo.LT

programėle operacinėms sistemoms iOS ir Android bei darbalaukio programėle Cargo.Messenger

operacinėms sistemoms Windows ir macOS (visa tai toliau – Sistema). 

1.2. www.cargo.lt Sistemos Administratorius (toliau – Administratorius) – UAB „Eurospektras“,

juridinis asmuo, registruotas adresu: Laisvės pr. 88, LT-06125 Vilnius, Lietuva, reg. kodas:

126206243, PVM mokėtojo kodas: LT262062413.

1.3. Kompanija – fizinis ar juridinis asmuo, registruotas Sistemoje.

1.4. Vartotojas – fizinis asmuo arba Kompanijos darbuotojas (vadybininkas).

1.5. Paskyra – Sistemoje saugomi duomenys apie Vartotoją, būtini jo atpažinimui

(autentifikavimui) ir prieigos prie Sistemos (vartotojo vardas, slaptažodis) suteikimui. 

2. Registracija Sistemoje

2.1. Registracijos metu Vartotojas sutinka su Tinklapio taisyklėmis ir tokiu būdu patvirtina, kad

susipažino su jų sąlygomis ir sutinka su visomis jų nuostatomis.

2.2. Vartotojas turi teisę naudotis tik viena aktyvia Paskyra.

2.3. Registracijos Sistemoje metu Kompanija gauna identifikatorių - CargoID. Kiekviena

Kompanija gali turėti tik vieną identifikatorių.

2.4. Registracijos metu Vartotojas įsipareigoja teikti tik tikrus duomenis apie Vartotoją ir/ar

Kompaniją.

2.5. Draudžiama registruotis Sistemoje keliais ar išgalvotais vardais, slapyvardžiais ir pan.
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3. Kompanijos ir Vartotojo patikrinimas

3.1. Siekdamas patikrinti Kompanijos patikimumą, Administratorius pasilieka teisę paprašyti

pateikti Kompanijos ar Vartotojo dokumentus (pavyzdžiui, steigimo dokumentus, darbo sutartis,

patalpų nuomos sutartis, interneto ir mobiliojo ar fiksuoto ryšio paslaugų teikimo sutartis,

asmeninius Vartotojų ar Kompanijos vadovų dokumentus ir t.t.).

3.2. Siekdamas patikrinti Kompanijos ar jos Vartotojų duomenis, Administratorius pasilieka teisę

susisiekti su Kompanija ar Vartotoju telefonu, mesendžeriu ar elektroniniu paštu.

3.3. Administratorius pasilieka teisę keisti duomenis, būtinus Paskyros sukūrimui, Kompanijos

patikrinimui ir Vartotojo autorizacijai Sistemoje. Vartotojui draudžiama savarankiškai keisti savo

duomenis Sistemoje, išskyrus prieinamus redagavimui Kompanijos ar Vartotojo profilyje.

3.4. Tikrindamas Kompanijos ir Vartotojo dokumentus ar kitus jų duomenis, Administratorius

pasilieka teisę bet kuriuo momentu sustabdyti ar užblokuoti Kompanijai ar Vartotojui prieigą prie

Sistemos.

4. Šalių pareigos

4.1. Vartotojas įsipareigoja:

4.1.1. naudotis Sistema pagal Taisykles, paskelbtas adresu

https://www.cargo.lt/asp/rules.asp;

4.1.2. neperduoti vartotojo vardo (login) ir slaptažodžio (password) tretiesiems asmenims;

4.1.3. neperduoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, gautos naudojimosi

Sistema metu;

4.1.4. skelbti Sistemoje tik tikrą informaciją, nepažeidžiančią teisėtų kitų šalių interesų;

4.1.5. prisiimti visą atsakomybę už padarytą turtinę ir neturtinę žalą tikrovės

neatitinkančios informacijos paskelbimo ar kokio nors kito teisėtų trečiųjų asmenų

interesų pažeidimo atveju ir atlyginti visus su tuo susijusius tiek Administratoriaus, tiek

trečiųjų asmenų nuostolius; 

4.1.6. nepiktnaudžiauti Sistemos teikiamomis galimybėmis, siekiant skelbiama informacija

nepagrįstai pabloginti ar pagerinti kitų Sistemos Vartotojų reitingus;

4.1.7. laiku apmokėti Administratoriaus pateiktas sąskaitas;

4.1.8. per 7 kalendorines dienas informuoti Administratorių apie bet kuriuos Kompanijos

dalyvių, akcininkų ar vadovų sudėties pakeitimus;
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4.1.9.  per 3 kalendorines dienas informuoti Administratorių apie bet kuriuos

pasikeitimus, susijusius su Kompanijos statusu (pavyzdžiui, apie Kompanijos atžvilgiu

pradėtą bankroto procedūrą, Kompanijos pripažinimą bankrotu ar Kompanijos

likvidaciją).

 4.2. Administratorius įsipareigoja:

4.2.1. suteikti Vartotojui galimybę naudotis Sistemos duomenų baze, gauti ir skelbti su

siūlomais kroviniais ir transporto priemonėmis susijusią informaciją, talpinti jo skelbimus

ir analizuoti su paslaugomis transporto ir logistikos srityje susijusius skelbimus, kuriuos

patalpino kiti Sistemos Vartotojai;

4.2.2.  teikti techninę ir kitokią pagalbą Vartotojams darbo dienomis darbo laiku telefonu,

elektroniniu paštu ar gyvai internetu (online);

4.2.3. per 2 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos patvirtinti Vartotojo vardą

(login) ir slaptažodį (password) arba atsisakyti suteikti prieigą;

4.2.4. informuoti Vartotoją apie pasikeitimus, susijusius su naudojimusi Sistemos

paslaugomis.

5. Administratoriaus atsakomybė

5.1. Administratorius imasi visų įmanomų priemonių prieigai prie Sistemos užtikrinti ir nėra

atsakingas už:

5.1.1. sutrikimus Sistemos darbe ir Kompanijų arba Vartotojų duomenų praradimą dėl

nuo Administratoriaus nepriklausančių priežasčių;

5.1.2. už prieigos prie Sistemos nebuvimą ar ribotą prieigą prie jos dėl netinkamo

rangovo, teikiančio web-hostingo ir/ar serverių dislokavimo duomenų centre paslaugas,

darbo ar gedimo iš jo pusės;

5.1.3. Sistemos neprieinamumą dėl netinkamo Vartotojo programinės ar techninės

įrangos darbo;

5.1.4. sutrikimus Sistemos darbe dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) ir nuo

Administratoriaus nepriklausančių faktorių, įskaitant nesankcionuotą Vartotojų ar

trečiųjų asmenų įsikišimą į Sistemos darbą – pavyzdžiui, DDoS atakas, SQL-injekcijas,

Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery, Man-In-The-Middle, Clickjacking,

Brute Force ir t.t.;

5.1.5. Vartotojų Sistemoje paskelbtą informaciją (pavyzdžiui, krovinių ir transporto

pasiūlymai) ir pasekmes to, kaip Vartotojai ja pasinaudojo (sudarydami sandorius,

pasirašydami sutartis, vykdydami ar ekspedijuodami pervežimus ir t.t.).

5.2. Administratorius pasilieka teisę trumpam laikui (ne ilgiau nei 48 valandoms) apriboti prieigą

prie Sistemos visiems Vartotojams dėl techninių darbų vykdymo.



5.3. Administratorius nėra sutartinių santykių, atsiradusių tarp Kompanijų ar Vartotojų,

naudojant Sistemoje pateiktą informaciją, šalis.

6. Administratoriaus teisės

6.1. Administratorius pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti Sistemos paslaugų kainą,

stabdyti ir/ar nutraukti paslaugų teikimą, blokuoti prieigą prie Sistemos ar atskirų jos dalių

bendrai ar iš tam tikrų įrenginių, blokuoti Vartotojo ir/ar Kompanijos IP adresą(-us), jeigu:

6.1.1. Kompanija ar Vartotojas nevykdo savo finansinių įsipareigojimų Administratoriui,

kitoms Kompanijoms ar Sistemos Vartotojams arba tretiesiems asmenims (užsakovams,

vežėjams, ekspeditoriams);

6.1.2. Kompanija ar Vartotojas kažkaip susiję su kitomis Kompanijomis, Vartotojais ar

asmenimis (vienodas juridinis ar faktinis adresas, tie patys vadybininkai ar beneficiarai,

paslėpti realūs darbuotojų vardai ir t.t.), kuriems buvo užblokuota prieiga prie Sistemos

dėl nemokumo, bankroto, netinkamo savo finansinių įsipareigojimų vykdymo ir t.t.;

6.1.3. Kompanija ar Vartotojas atlieka veiksmus, reglamentuotus 5 Tinklapio taisyklių

skyriuje.

6.1.4. Kompanija ar Vartotojas pateikė netikrus duomenis apie Kompaniją ir/ar

darbuotojus.

6.2. Administratorius pasilieka teisę išieškoti iš Kompanijos ar Vartotojo žemiau nurodytas

netesybas iš lėšų, kurias Kompanija ar Vartotojas sumokėjo už Sistemos paslaugas:

● mėnesinį abonentinį mokestį, netaikant galiojančių akcijinių pasiūlymų ir nuolaidų,

jeigu šios Sutarties pažeidimai yra nereikšmingi;

● metinio abonentinio mokesčio ekvivalentą be PVM už kiekvieną atskirą pažeidimą,

jeigu pažeidimai sukėlė vidutinę grėsmę Administratoriaus arba kitų Kompanijų ar

Vartotojų interesams;

● dvigubo metinio abonentinio mokesčio ekvivalentą be PVM už kiekvieną atskirą

pažeidimą, jeigu pažeidimai padarė reikšmingą žalą Administratoriaus arba kitų

Kompanijų ar Vartotojų interesams (pavyzdžiui, tais atvejais, kurie numatyti

4 Tinklapio taisyklių skyriuje).

6.3. Reklaminio pobūdžio skelbimų talpinimo „Čiato“, „Forumo“ ir „Juridinės konsultacijos“

skyriuose atveju Administratorius pasilieka teisę perkelti patalpintą informaciją į skyrių

„Skelbimai“ ir imti už tai mokestį.



6.4. Siekdamas apsaugoti duomenų bazę ir programinę įrangą, Administratorius pasilieka teisę be

išankstinio perspėjimo: 

● pašalinti, paslėpti ar pakeisti Sistemoje krovinio ir/ar transporto pasiūlymą, skelbimą,

temą „Forume“, Kompanijos ar Vartotojo pranešimą ar atsiliepimą;

● sustabdyti ir/ar nutraukti paslaugų teikimą, užblokuoti prieigą prie Sistemos ar

atskirų jos dalių bendrai ar iš tam tikrų įrenginių, užblokuoti Vartotojo ar Kompanijos

IP adresą(-us). 
Tokius veiksmus Administratorius vertina kaip nesąžiningą konkurenciją, ir jie gali tapti

teisminio ieškinio pažeidėjo atžvilgiu pagrindu.

6.5. Jeigu  Vartotojas  publikuoja  neapmokėtas  sąskaitas,  Administratorius  pasilieka  teisę skirti
baudą už nepagrįstos pretenzijos publikavimą. Pakartotinio pažeidimo atveju baudos suma gali

būti padidinta, o neapmokėtų sąskaitų įkėlimo funkcija gali būti atjungta.

6.6. Nepagrįsto protesto prieš neapmokėtą sąskaitą, kurią įkėlė kita Kompanija dėl Jūsų

Kompanijos veiksmų, atveju Administratorius pasilieka teisę pripažinti protestą prieš

neapmokėtą sąskaitą nepagrįstu ir atmesti jį bei skirti Kompanijai ar Vartotojui baudą už

nepagrįsto protesto svarstymą.

7. Paslaugų apmokėjimas

7.1. Administratorius pasilieka teisę apmokestinti visas ar tam tikras Sistemos paslaugas, o

Kompanija privalo apmokėti Administratoriaus pateiktas sąskaitas už Sistemos paslaugas per 3

dienas nuo jų gavimo dienos. Sąskaitos siunčiamos į elektroninį Kompanijos ar Vartotojo paštą,

nurodytą Kompanijos ar Vartotojo Paskyroje.

7.2. Jeigu paslaugų teikimas buvo sustabdytas ir/ar nutrauktas Kompanijos iniciatyva, lėšos,

kurias Kompanija sumokėjo už Sistemos paslaugas iki paslaugų teikimo sustabdymo momento

(įskaitant lėšas už paslaugas, kurių terminas dar nepasibaigė paslaugų teikimo sustabdymo

momentu), Kompanijai ar tretiesiems asmenims (Kompanijos kreditoriams ir t.t.) negrąžinamos.

7.3. Jeigu Administratorius pasinaudoja teise, numatyta šios Sutarties 6.1 punkte, remiantis

papunkčiais 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 bei 6.1.4, ir jos 6.4 punkte, lėšos, kurias Kompanija sumokėjo už

Sistemos paslaugas, jai negrąžinamos.

7.4. Šios Sutarties 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 papunkčiuose numatytais atvejais Kompanijos lėšos,

sumokėtos už Sistemos paslaugas, kurių terminas dar nepasibaigė, Kompanijai negrąžinamos.

7.5. Administratorius pasilieka teisę nustatyti ar keisti Sistemos paslaugų tarifus ir/ar tarifikacijos

modelį (taip pat imti mokestį už kiekvieną Kompanijos Vartotoją) kiekvienai Kompanijai ar

Vartotojui individualiai.

 



8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (vienas

egzempliorius kiekvienai Šaliai), įsigalioja nuo dienos, kada ją pasirašė Vartotojas, ir yra

neterminuota.

8.2. Visi šios Sutarties priedai yra neatsiejama jos dalis.

8.3. Vartotojas įsipareigoja nusiųsti savo pasirašytą šios Sutarties egzempliorių į

Administratoriaus elektroninį paštą ar registruotu laišku Administratoriaus adresu per 5 darbo

dienas nuo Sutarties gavimo dienos (tai yra, dienos, kada Administratorius nusiuntė Sutartį į

Vartotojo elektroninį paštą).

8.4. Sutartis gali būti nutraukta rašytinio vienos iš Šalių pareiškimo, nusiųsto kitai Šaliai

registruotu laišku, pagrindu. Tokiu atveju Sutartis bus nutraukta po 30 dienų, skaičiuojant nuo

pareiškimo dėl jos nutraukimo gavimo dienos. 

8.5. Šios Sutarties nuostatos ir su ja susiję Šalių santykiai reguliuojami ir interpretuojami,

remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Visi ginčai, kilę tarp Šalių, vykdant šioje Sutartyje

numatytus įsipareigojimus, sprendžiami derybų keliu, o jeigu susitarti nepavyksta – teisme.

9. Adresai ir šalių parašai

Administratorius:

UAB „Eurospektras“

Vartotojas:

Laisvės pr. 88, LT-06125 Vilnius, Lietuva

Registracijos numeris 126206243

PVM mokėtojo numeris LT262062413

Direktorius Аrtem Sokurenko

_______________________________

(parašas)

_______________________________

(parašas)


