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DUOMENŲ TEIKIMO PASLAUGŲ SUTARTIS 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

SUTARTIES NR.__/____ 
______ -___ - ___        

Vilnius 
 

UAB GET Baltic, juridinio asmens identifikavimo kodas: 302861178 (toliau – Paslaugos tiekėjas), 

atstovaujama generalinio direktoriaus_____________, veikiančio pagal Paslaugos tiekėjo įstatus, 

 

ir  

 

_____________, juridinio asmens identifikavimo kodas: _____________ (toliau - Klientas), 

atstovaujama _________________________,veikiančio pagal _____________, 

 

(toliau Paslaugos tiekėjas ir Klientas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi) 

susitaria: 

  

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Duomenų teikimo paslaugų sutartis (toliau - Sutartis) reglamentuoja duomenų teikimo 

paslaugų, kurios patenka į REMIT reglamento (kaip apibrėžta Sutarties Bendrosiose sąlygose 

(toliau - Bendrosios sąlygos)) taikymo sritį, teikimą (toliau - Paslaugos). Paslaugų tiekėjas 

teikia Paslaugas Klientui, kuris, vadovaujantis REMIT reglamentu, turi atitinkamą duomenų 

teikimo pareigą ir kuris jų teikimui pasitelkė Paslaugų tiekėją su juo sudarydamas Sutartį, 

įskaitant atitinkamą Paslaugos priedą (kuris apibrėžtas Bendrosiose sąlygose). Sutartyje 

reglamentuojami ir kiti iš Paslaugų teikimo kylantys ar su juo susiję klausimai. 

1.2. Klientas ir Paslaugų tiekėjas sudaro šią Sutartį, pagal kurią Paslaugų tiekėjas teikia atitinkamas 

Paslaugas Klientui pagal konkretų Paslaugos priedą (kuris apibrėžtas Bendrosiose sąlygose), 

kurį pasirašo abi Šalys. 

1.3. Bendrosiose sąlygose, įskaitant Paslaugų įkainių priedą (jei toks būtų), Paslaugų prieduose bei 

šiose Sutarties Specialiosiose sąlygose (toliau - Specialiosios sąlygos) įtvirtintos nuostatos ir 

sąlygos, kuriomis Klientui teikiamos Paslaugos, taip pat numatytos Kliento ir Paslaugų tiekėjo 

teisės ir pareigos. 

  

2. SUTARTIES SUDARYMAS 
 

2.1. Pasirašydamas šias Specialiąsias sąlygas, Klientas patvirtina, kad jis pripažįsta šios Sutarties 

nuostatas, įskaitant nuostatas nustatytas šiose Specialiosiose sąlygose, Bendrosiose sąlygose, 

įskaitant Paslaugų įkainių priedą (jei toks būtų) ir bet kurį Paslaugos priedą, pasirašytą Šalių, ir 

įsipareigoja jų laikytis. 

2.2. Klientas patvirtina, kad iki šios Sutarties pasirašymo jis turėjo galimybę susipažinti su 

Specialiosiomis sąlygomis, Bendrosiomis sąlygomis ir jų priedais.  
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2.3. Šalys patvirtina, kad nei Sutartis, nei bet kuri atskira Sutarties nuostata negali būti laikoma bet 

kuriai iš Šalių nepagrįstai suteikiančia nesąžiningą pranašumą. Sutarties sąlygos aiškinamos 

atsižvelgiant į jų tikrąją prasmę, o ne bet kurios iš Šalių naudai. 

  

3. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI 
 

3.1. Šalių adresai ir rekvizitai. 

Paslaugos tiekėjas: 

Įmonės pavadinimas UAB GET Baltic 

Įmonės kodas 302861178 

PVM mokėtojo kodas LT100007135010 

Adresas Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius 

Telefonas +370 5 236 0000 

El. paštas info@getbaltic.com 

Banko pavadinimas AB SEB bankas  
 Banko kodas 70440 

Banko sąskaitos nr. LT477044060007849656 

Klientas: 

Įmonės pavadinimas  

Įmonės kodas  

PVM mokėtojo kodas  

Adresas  

Telefonas  

El. paštas  

Banko pavadinimas  

Banko kodas  

Banko sąskaitos nr.  

 

3.2. Kita informacija apie Klientą, reikalinga paslaugų teikimui. 

 

ACER registracijos kodas: _________________ 

 

3.3. Sutarties šalių atstovai. 

Paslaugos tiekėjo atstovas: 

Vardas ir pavardė  

Pareigos  

Telefonas  

El. paštas  

Kliento atstovas: 

Vardas ir pavardė  

Pareigos  

Telefonas  

El. paštas  
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3.4. Sutartį pasirašę asmenys.  

 

Paslaugos tiekėjo vardu:  Kliento vardu: 

   
(asmens, turinčio teisę sudaryti sutartį, pareigos)  (asmens, turinčio teisę sudaryti sutartį, pareigos) 

   
(vardas, pavardė, parašas)  (vardas, pavardė, parašas) 

Data:   Data:  

     

   
 

 


