Paslaugos sutartis Nr.
02.07.2022

PASLAUGOS TEIKĖJAS („AgroPlatforma“)
UAB „Agro Platforma“, įmonės registracijos code. 305148657, juridinis adresas: J.Savickio g. 4, LV-01108, Vilnius, kuriai pagal
įstatus atstovauja valdybos narys Gatis Bērziņš, ir

PASLAUGŲ GAVĖJAS (Klientas)
Pavadinimas
Bendrasis
registracijos Nr.

Adresas:

Gatvė, namo Nr. / namo pavadinimas
Kaimas / miestas
Savivaldybė
Pašto kodas

Parašo teisę turinčio
asmens vardas,
pavardė
Pareigos
El. pašto adresas
Telefono Nr.
Banko sąskaitos Nr.
Kaimo plėtros
tarnybos (LAD) kliento
Nr.
Žemės ūkio paskirties
plotas, ha (vertę
nurodyti apytikriai)
Atstovavimo
pagrindas

KLIENTO ĮGALIOTASIS ATSTOVAS (Naudotojas)
Vardas, pavardė
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Asmens kodas
Pareigos
El. pašto adresas
Telefono Nr.
Atstovavimo
pagrindas

1. Sutarties objektas:
1.1. „AgroPlatforma“ teikia Klientui Paslaugas, pagal Sutarties nuostatas atlikdama tokius veiksmus:
1.1.1. deda Skelbimus;
1.1.2. teikia Prekių biržos duomenis, taip pat suteikia galimybę prisijungus gauti informaciją apie Prekių biržos kainas;
1.1.3. sudarius Sandorį, suteikia galimybę fiksuoti Prekės kainą;
1.1.4. teikia statistines ataskaitas apie Sandorius, sudarytus naudojant Platformą;
1.1.5. teikia kitas paslaugas Šalių susitarimu.
1.2. Klientas už Paslaugas moka pagal Kainoraštyje nurodytas kainas arba „AgroPlatformos“ individualiai Klientui nustatytus
mokesčius, jeigu tokie taikomi.

2. „AgroPlatforma“ privalo:
2.1. teikti Paslaugas pagal Sutarties taisykles ir kitus su Platformos naudojimu susijusius dokumentus;
2.2. laikytis Sutartyje nustatytų konfidencialumo ir duomenų tvarkymo reikalavimų;
2.3. galimybių ribose pašalinti galimus „AgroPlatformos“ duomenų priežiūros ir įrankių trūkumus bei trikdžius, jeigu jie
nesusiję su trečiosios šalies veiksmais.

3. Klientas privalo:
3.1. naudoti Platformą ir gauti Paslaugas pagal Sutarties nuostatas;
3.2. sumokėti už Paslaugas pagal Sutarties nuostatas;
3.3. laikytis Taisyklių 4.4 punkte nurodytų patvirtinimų ir užtikrinti jų vykdymą.

4. Atsiskaitymai
4.1. „AgroPlatforma“ išrašo sąskaitą už gautas Paslaugas ir nusiunčia ją Kliento nurodytu el. pašto adresu.
4.2. „AgroPlatformos“ išrašyta sąskaita parengiama elektroniniu būdu ir galioja be „AgroPlatformos“ parašo.
4.3. Už suteiktas Paslaugas Klientas sumoka ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo „AgroPlatformos“ sąskaitos
išrašymo.
4.4. Jeigu Klientas vėluoja apmokėti sąskaitą, jis moka „AgroPlatformai“ 0,1 % (vienos dešimtosios procento) nuo pavėluoto
mokėjimo netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % (dešimt procentų) nuo neapmokėtos sąskaitos
sumos.

2/3

5. Kitos taisyklės
5.1. Sutartį sudaro šis Šalių susitarimas dėl Paslaugų, Paraiška, Taisyklės ir Kainoraštis, kuriuos galima rasti interneto
svetainėje https://www.agroplatforma.lt/terms-and-conditions. Sutarties turinį gali sudaryti ir kiti dokumentai, dėl kurių
Šalys susitarusios.
5.2. „AgroPlatforma“ turi teisę vienašališkai keisti Sutartį, įskaitant Taisykles ir Kainoraštį bei kitus su Platformos naudojimu
susijusius „AgroPlatformos“ dokumentus, įspėdama apie tai Klientą prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu atveju Klientas turi
teisę paprašyti ištrinti Profilį ir nutraukti Sutartį, pateikdamas „AgroPlatformai“ atitinkamą paraišką.
5.3. Taisyklėse nurodyti terminai ir jų aiškinimai yra vartojami kituose Sutarties dokumentuose, nebent Sutartyje nustatyta
kitaip.
5.4. Šalys patvirtina, kad supranta Sutarties turinį, reikšmę ir juridines pasekmes, pripažįsta, kad Sutartis atitinka jų valią ir
patvirtina, kad sudaro Sutartį savanoriškai, be klaidinimo, apgaulės ar prievartos.
5.5. Jeigu kuri nors iš Sutarties taisyklių bet kokiu būdu tampa negaliojančia ar neteisėta, tai neturi jokios įtakos ir niekaip
neapriboja kitų Sutarties taisyklių galiojimo ir vykdymo prievolės.
5.6. Jeigu Sutartis sudaroma raštu, ji įforminama dviem identiškais, vienodos juridinės galios egzemplioriais latvių kalba.
Vienas egzempliorius atitenka Klientui, kitas – „AgroPlatformai“.
„AgroPlatformos“ vardu:

Kliento vardu:

_____________________________

_____________________________

Gatis Bērziņš, valdybos narys

,
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