“IT level” UAB, PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. 00-2011-10
2011 Spalio 25 d.
Panevėžys
Ši sutartis sudaroma tarp “IT level” UAB, įmonės kodas 302573496, (toliau vadinama "Vykdytoju"), atstovaujama direktoriaus Audriaus Bagdono,
veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Vardenis Pavardenis, (toliau vadinama "Užsakovu"), užsiregistravusio Vykdytojo elektroninėje užsakymų
valdymo sistemoje, teisingai užpildžiusio visus užsakymo formos reikalaujamus duomenis (informacinius laukus) Užsakovo registracijos formoje (toliau
vadinama – „Užsakymas“) ir sutikusio su šios sutarties sąlygomis. Registruodamiesi Svetaine123.lt svetainėje ir kartu užsakydami paslaugą iš “IT
level” UAB, Jūs sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis.
1. Sutarties dalykas
1.1. Vykdytojas įsipareigoja internetu teikti Užsakovui tinklalapių talpinimo (angl. hosting) ir kitas susijusias paslaugas (toliau – „Paslaugos”), o Klientas
įsipareigoja už suteiktas Paslaugas sumokėti.
1.2. Paslaugų aprašymai ir kainos išdėstytos Užsakovo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje adresu: http://www.svetaine123.lt
2. Šalių teisės ir pareigos
2.1. Vykdytojas įsipareigoja:
2.1.1. teikti Užsakovui Paslaugas, kurios yra nurodytos Užsakyme;
2.1.2. pradėti Paslaugos teikimą nuo apmokėjimo pagal Užsakymą kaip nurodyta šios sutarties 4 punkte dienos bei apie tai pranešti Užsakovui jo
nurodytu elektroniniu adresu;
2.1.3. Paslaugos teikimo laikotarpiu teikti aptarnavimą:
2.1.3.1. Teikti konsultacijas internetinės svetainės parametrų nustatymo ir valdymo klausimais nemokamai.
2.1.4. Užsakovui informavus apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus, įvykusius dėl Vykdytojo techninės ar programinės įrangos gedimo, per 24
(dvidešimt keturias) valandas darbo dienomis (nuo 8.00 iki 17.00 val.) imtis priemonių jiems šalinti;
2.1.5. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį,
reikalingas norint teikti Paslaugas.
2.1.6. pasitelkti trečiuosius asmenis tik iš anksto gavęs raštišką Kliento sutikimą.
2.1.7. užtikrinti Užsakovo suteiktos informacijos konfidencialumą.
2.2. Užsakovas įsipareigoja:
2.2.1. mokėti už teikiamas Paslaugas šios sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka;
2.2.2. sudaryti sutartį ir atlikti kitus veiksmus, laikydamasis Vykdytojo nustatytų sąlygų, su kuriomis Užsakovas susipažįsta ir sutinka sudarydamas šią
sutartį ir/ar naudodamasis Vykdytojo paslaugomis internetu;
2.2.3. patvirtinti, kad turi įgaliojimus atstovauti savo įmonę internetiniame puslapyje http://www.svetaine123.lt ir sutikti su registracijos, naudojimosi
taisyklėmis, jeigu jis internetinę svetainę užsako įmonės vardu;
2.2.4. pateikti savo vardą, pavardę, adresą, galiojantį elektroninio pašto adresą, kontaktinį telefono numerį ir kitą reikalingą informaciją, užsakant
paslaugą. Užtikrinate, kad pateikti duomenys yra teisingi.
2.2.5. pasikeitus kontaktinei informacijai arba rekvizitams, informuoti Vykdytoją apie pasikeitimą per 5 dienas;
2.2.6. nedelsiant informuoti Vykdytoją telefonu arba el. paštu apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus;
2.2.7. pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją, o jei Vykdytojas reikalauja, tai pateikti ir jo nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius
dokumentus;
2.2.8. nenaudoti Vykdytojo Paslaugų neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masinio el. pašto siuntimu, ir/arba pažeidžiant galiojančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus arba kitų Vykdytojo klientų teises ir teisėtus interesus;
2.2.9. netalpinti nepadorios, įžeidžiančios, nešvankios, užgaulios, grasinančios ir kitaip Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančios
informacijos.
2.2.10. nenaudoti http://www.svetaine123.lt sistemoje sukurtos svetainės bet kokiai nelegaliai ar nusikalstamai veiklai, prieštaraujančiai Lietuvos
Respublikos įstatymams.
2.3. neplatinti virusų ir panašios kenkėjiškos programos, kuri padarytų žalą portalo http://www.svetaine123.lt savininkei „IT level“ UAB ar tretiems
asmenims, susijusiais su „IT level“ UAB.
2.3.1. atlyginti žalą, kurią dėl Jūsų kaltės patirtų „IT level“ UAB ar kiti „IT level“ UAB klientai.
2.3.2. pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais elektroniniais kanalais Vykdytojui atsiųstus pranešimus.
3. Atsiskaitymo tvarka
3.1. Pirmąjį periodinį mokestį už pirmą Paslaugų teikimo periodą Užsakovas privalo sumokėti per sąskaitoje-faktūroje nustatytą terminą.
3.2. Sąskaitoje-faktūroje nurodyta kaina yra galutinė.
3.3. Tą pačią dieną, kai yra užpildomas Užsakymas, Vykdytojas išrašo užsakovui išankstinę sąskaitą−faktūrą ir ją išsiunčia į Užsakovo elektroninį
paštą.
3.4. Užsakovas gavęs sąskaitą-faktūrą iš Vykdytojo per 14 (keturioliką) darbo dienų privalo ją apmokėti pervesdamas sąskaitoje-faktūroje nurodytą
pinigų sumą į Vykdytojo nurodytą banko sąskaitą.
3.5. Už papildomas Paslaugas Užsakovas apmoka atskirai pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą-faktūrą per joje nurodytą terminą.
3.6. Visi mokėjimai laikomi atliktais nuo pinigų įskaitymo į Vykdytojo sąskaitą dienos.
4. Šalių atsakomybė
4.1. Užsakovui laiku neapmokėjus sąskaitą-faktūrą per joje nurodytą terminą, jis Vykdytojui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną privalo mokėti
0,2% (dvi dešimtąsias procento) delspinigių nuo visos įsiskolinimo sumos.
4.2. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.
4.3. Vykdytojas neatsako už žalą, kilusią dėl siunčiamos arba gaunamos informacijos patikimumo, praradimo, vėlavimo, dėl virusų ar pan., kurią
Užsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai gali patirti, naudodamasis Vykdytojo duomenų perdavimo tinklu komerciniais arba nekomerciniais tikslais.
4.4. Vykdytojas neatsako už bet kokią interneto tinkle esančią ar siūlomą informaciją, medžiagą, produkciją arba paslaugas. Naudodamasis jomis,
Užsakovas veikia savo rizika ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus. Jokia Vykdytojo ar jo darbuotojų šiame punkte nurodytais klausimais
suteikta informacija, patarimai, rekomendacijos nesukuria Vykdytojui jokių įsipareigojimų Užsakovo atžvilgiu.
4.5. Vykdytojas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Užsakovui taiko tretieji asmenys.
4.6. Vykdytojas neatsako už Užsakovo interneto tinklalapio ar jo turinio, prieštaraujančio galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, laikymą ir
pašalinimą.
5. Nenugalima jėga (force majeure)

5.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių,
nepriklausančių nuo jų valios (force majeure).
5.2. Šalis, kuri dėl force majeure aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai.
Tinkamai nepranešusi, Šalis nuo atsakomybės neatleidžiama.
5.3. Šalis, dėl force majeure aplinkybių negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie
nurodytų aplinkybių išnykimą.
6. Sutarties galiojimas, jos apribojimas ir nutraukimas
6.1. Teisė naudotis Paslaugomis teikiamomis elektroniniais kanalais galioja sąskaitoje-faktūroje nurodytą laikotarpį.
6.2. Prieš pasibaigiant šios dalies 6.1. punkte nurodytam laikotarpiui, nauja sąskaitą-faktūrą apie apmokėjimą Užsakovui turi būti išsiųsta elektroniniu
paštu prieš 30 (trisdešimt) dienų iki šios dalies 6.1. punkte nurodyto laikotarpio pabaigos. Ši informacija taip pat bus matoma http://www.svetaine123.lt
Klientų Sistemoje adresu: http://www.svetaine123.lt/admin.
6.3. Naują sąskaitą-faktūrą apmokėti reikia likus nemažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki šios dalies 6.1. punkte nurodyto laikotarpio pabaigos. Užsakovui
sumokėjus pagal naują sąskaitą-faktūrą, Sutartis pratęsiama automatiškai.
6.4. Užsakymų skaičius ir laikotarpiai neribojami.
6.5. Kiekviena šalis turi teisę ją nutraukti raštu ar elektroniais kanalais įspėjusi apie tai kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nutraukus šią
sutartį, Užsakovo sumokėtas užsakytų paslaugų (Internetinės svetainės) mokestis negrąžinamas.
6.6. Vykdytojas turi teisę įspėjęs prieš 3 darbo dienas vienašališkai nutraukti šią sutartį arba tam tikros Paslaugos teikimą, jeigu Užsakovas nevykdo
bent vieno šia sutartimi prisiimto įsipareigojimo ir pažeidžia šios sutarties esmines sąlygas.
7. Papildomos sąlygos
7.1. Užsakius „IT level“ UAB, Svetaine123.lt svetainėje internetinę svetainę ir domeno registravimą, atlikus apmokėjimą, domenas tampa Vykdytojo
nuosavybe.
7.2. Užsakovo užsakyta ir Užsakovui perduota naudojimui internetinė svetainė yra „IT level“ UAB nuosavybė, nutraukus sutartį internetinė svetainė
ištrinama be galimybės atstatyti.
7.3. Nutraukus sutartį WWW adresas (domenas), Užsakovui pareikalavus per 7 darbo dienas po sutarties nutraukimo, perkeliamas pas Užsakovo
nurodytą vardų administratorių. Nepareikalavus WWW adreso (domeno) perkelti pas Užsakovo nurodytą vardų administratorių per nustatytą, 7 darbo
dienų po sutarties nutraukimo, laikotarpį WWW adresas (domenas) pereina vėl „IT level“ UAB nuosavybėn.
7.4. „IT level“ UAB pasilieka sau teisę užblokuoti internetinę svetainę jei buvo pažeistos šios sutarties sąlygos ir taisyklės.
7.5. „IT level“ UAB pasilieka sau teisę keisti, pataisyti, papildyti arba ištrinti Svetaine123.lt svetainės sąlygas bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo,
tačiau įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias sąlygas ir/arba taisykles savo klientams. Jūsų tęstinis naudojimasis šiuo tinklapiu reiškia Jūsų sutikimą
su tokiais pataisymais, pakeitimais, papildymais arba ištrynimais. Jei Jūs manote, kad šie sąlygų pakeitimai yra Jums dėl kažkokių priežasčių
nepriimtini, Jūs sutinkate baigti naudotis šios svetainės paslaugomis.
8. Kitos nuostatos
8.1. Visi šioje sutartyje nesureguliuoti klausimai sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
8.2. Šalys sutarė, kad visi ginčai dėl prievolių pagal šią sutartį vykdymo bus nagrinėjami teisme pagal Vykdytojo buveinės vietą.
8.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis.
8.4. Užsakovas Tinklalapyje naudodamasis elektroniniais kanalais, gali kreiptis į Vykdytoją dėl kitų paslaugų užsakymo, keitimo, įskaitant ir sutarties
sąlygas.
8.5. Užsakovas sutinka, kad Vykdytojas turi teisę naudoti Užsakovo pateiktus duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teikdamas pasiūlymus apie
Vykdytojo teikiamas prekes ir paslaugas.
9. Šalių adresai ir rekvizitai
Vykdytojas
„IT level“ UAB
Įmonės kodas: 302573496
Adresas korespondencijai:
J. Žemgulio g. 46, LT−35239 Panevėžys
Tel. 8 679 11695
El. paštas: info@svetaine123.lt
A/S LT887044060007668692
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440

Direktorius
Audrius Bagdonas
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Užsakovas
Vardenis Pavardenis
Adresas: užsakovo adresas
Tel. 9999999999
El. paštas: jusu@pastas.lt

Vardenis Pavardenis

