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GET Baltic Duomenų mainų paslaugos Specialiosios sąlygos dėl prekybos ir duomenų gavimo 
per API iš dujų biržos elektroninės prekybos sistemos Nr _/__ 

 
20[___]-[___]-[___] 

Vilnius 

UAB GET Baltic, juridinio asmens kodas: 302861178 (toliau – „Paslaugų teikėjas“), atstovaujama 

generalinės direktorės _________________, veikiančios pagal Paslaugų teikėjo įstatus, 

ir 

_________________ juridinio asmens kodas: _______________________________, (toliau – 

„Vartotojas“), atstovaujamas _________________, veikiančio pagal _________________. 

Informacija apie Vartotoją: 

Juridinis asmuo 

Įmonės pavadinimas       

Įmonės kodas       

PVM mokėtojo numeris       

Adresas       

Telefonas       

El. paštas       

Banko pavadinimas       

Banko kodas       

Banko sąskaitos Nr.       

Sąskaitos faktūros pateikimo adresas       

GET Baltic gamtinių dujų biržos dalyvis Taip/Ne 

Vartotojo Kontaktinis asmuo:    

Kontaktinis asmuo 

Vardas, pavardė        

Pareigos       

Mobilusis telefonas       

El. paštas       

Paslaugos mokestis: 

Paslauga Mokestis, EUR/metams 

Duomenų gavimas iš GET Baltic dujų biržos elektroninės 

prekybos sistemos per API* 
3 000 

* Paslaugų teikėjas detalų paslaugos aprašymą ir teikiamų duomenų apimties skirtumus dujų biržos elektroninės 

prekybos platformos registruotiems naudotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims skelbia 

https://www.getbaltic.com/lt/paslaugos/duomenu-mainu-paslauga/. 

1. Pasirašydamas šias Specialiąsias sąlygas: 

1.1. Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui apie šiose Specialiosiose sąlygose 

pateiktos informacijos pasikeitimus, įvykusius po šių Specialiųjų sąlygų pateikimo. 
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1.2. Vartotojas patvirtina, kad šiose Specialiosiose sąlygose pateikta informacija yra išsami ir 

teisinga. 

1.3. Vartotojas patvirtina, kad prieš pasirašant Specialiąsias sąlygas, Vartotojo įgaliotasis asmuo 

turėjo galimybę susipažinti su Bendrosiomis sąlygomis. 

1.4. Vartotojas patvirtina, kad jis sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Paslaugų teikimo 

tikslais ir kad šių specialiųjų sąlygų pasirašymas yra pakankama ir tinkama priemonė sutikimui 

išreikšti, ir kad buvo gautas visų šiose Specialiosiose sąlygose įvardytų asmenų sutikimas tam, 

kad Paslaugų teikėjas tvarkytų jų asmens duomenis Paslaugų tikslais. 

2. Sąskaitų faktūrų išrašymas ir mokėjimas: 

2.1. Vartotojas moka už suteiktas Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktas PVM sąskaitas 

faktūras. 

2.2. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 10 d. pateikia PVM sąskaitą faktūrą 

už Paslaugą, kuri bus teikiama tais metais. Jei Vartotojas užsakė Paslaugą ne nuo metų 

pradžios, Paslaugos mokestis apskaičiuojamas proporcingai, o PVM sąskaita faktūra pateikiama 

pirmą ateinančio mėnesio pirmadienį.  

2.3. Paslaugų teikėjas pateikia PVM sąskaitas faktūras Vartotojo pateiktu adresu, nurodytu šiose 

Specialiosiose sąlygose, arba el. paštu. 

2.4. Vartotojas apmoka Paslaugų teikėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo jos pateikimo dienos. 

3. Pasirašė generaliniai direktoriai arba įgaliotieji asmenys: 

 

Paslaugų teikėjo vardu:  Vartotojo vardu: 

  
 

(įgalioto asmens pareigos)  (įgalioto asmens pareigos) 

  
 

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

 

Data: 
  

Data: 
 

  


