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EURO PADĖKLŲ KEITIMO SĄLYGOS 

 

Taikoma, kai VYKDYTOJAS – UAB „Girteka Logistics“ arba UAB „Girteka Fleet“, UAB „Girteka cargo“. 

 

Siekiant greitai išspręsti padėklų grąžinimo klausimus, Užsakovui ir Vykdytojui priimtinu būdu, 

šalys sutarė dėl šių padėklų keitimo sąlygų: 

1. Šios sąlygos yra taikomos šalių santykiams tais atvejais, kai transportavimo paslaugos yra sutartos su 

padėklų pakeitimo paslauga. 

2. Padėklų pakeitimas yra procesas, kai prekių siuntėjas ir gavėjas keičiasi EURO padėklais. Gavėjas grąžina 

(pakeičia) tuščius EURO padėklus siuntėjui. Tokiu būdu EURO padėklai gali būti pakartotinai naudojami. Toks 

susitarimas dėl EURO padėklų apsikeitimo egzistuoja tarp prekių siuntėjo ir gavėjo. Vykdytojas, kaip 

transportavimo paslaugų teikėjas, gali tik palengvinti apsikeitimo procese. 

3. Jeigu transportavimo paslauga yra sutarta su padėklų pakeitimo paslauga, Vykdytojas įsipareigoja 

pakrovimo vietoje pakeisti tuščius EURO padėklus į siuntėjo jau supakuotas prekes ant padėklų ir kai 

Vykdytojas pristato prekes į išsikrovimo vietą, Vykdytojas iš krovinio gavėjo gauna atgal tokį pat kiekį ir tokios 

pat kokybės  tuščių EURO padėklų. Tačiau šalys sutaria, kad Vykdytojas įsipareigoja teikti padėklų keitimo 

paslaugą tik tais atvejais, kai Užsakovas nurodo tokių paslaugų reikalingumą sutartyje ir/ar užsakyme ir 

Vykdytojas pasirašo tokią sutartį ar patvirtina tokį užsakymą. Be to, jeigu Klientas atsiunčia transporto 

užsakymą su padėklų pakeitimo paslauga, bet tai nebuvo nurodyta sutartyje, Vykdytojas neturi pareigos 

patvirtinti užsakymo dalies dėl padėklų pakeitimo. Vykdytojas įsipareigoja pakrovimo vietoje pakeisti 

daugiausiai  33 EURO padėklus, didesnis kiekis gali būti pakrautas tik po papildomo raštiško Vykdytojo 

sutikimo ir Užsakovo kaštais. 

4. Padėklų keitimo ar nekeitimo faktas turi būti nurodytas važtaraščiuose tiek pakrovimo, tiek iškrovimo vietose 

arba atskiruose padėklų keitimo lapuose, pasirašytuose abiejų, tiek vairuotojo, tiek siuntėjo/gavėjo atstovo. 

Pareiga dokumentuoti padėklų keitimo faktą pakrovimo vietoje tenka Vykdytojui, o pareiga dokumentuoti 

padėklų keitimo faktą iškrovimo vietoje – Užsakovui (gavėjui). Jeigu faktas, kad padėklai buvo pakeisti 

pakrovimo vietoje nenurodyta važtaraštyje ar padėklų keitimo lape, laikoma, kad pakrovimo metu padėklai 

nebuvo pakeisti, nebent Vykdytojas įrodo priešingai. Jeigu fantas, kad padėklai buvo pakeisti iškrovimo vietoje 

nenurodyta važtaraštyje ar padėklų keitimo lape, laikoma, kad iškrovimo metu padėklai nebuvo pakeisti, 

nebent Klientas (gavėjas) įrodo priešingai. 

5. Bet kokie EURO padėklai, kurių iškrovimo vietoje nepakeičia krovinio gavėjas, laikomi nepakeistais ir 

Vykdytojas nepakeistų EURO padėklų negrąžina klientui. Šiuo atveju nepakeisti EURO padėklai kredituojami 

Vykdytojo (debituojami Užsakovui), Vykdytojui išrašant atskirą sąskaitą Užsakovui už negrąžintus padėklus. 

Jeigu Užsakovas sutartų su krovinio gavėju dėl nepakeistų EURO padėklų atsiėmimo vėliau, tokiu atveju 

Vykdytojas gali surinkti šiuos EURO padėklus pagal papildomą Užsakovo užsakymą. Už šį atidėtą nepakeistų 

padėklų surinkimą taikomi papildomi mokesčiai, nurodyti sutartame užsakyme. 

6. Šalys patvirtina, kad supranta, kad EURO padėklai, nors ir patvarūs, tarnauja neribotai. Todėl ne visi EURO 

padėklai, kuriuos gavėjai pakeičia, bus tokios būklės kaip nauji. Taigi net jei siuntėjas siunčia visiškai naujus 

("baltus") EURO padėklus, Vykdytojas gali grąžinti naudotus ("rudus") EURO padėklus, o siuntėjas turi juos 

priimti, jei šie naudoti ("rudieji") EURO padėklai atitinka pagrindines kokybės normas (pavyzdžiui, nėra pažeisti 

ir pan.), EURO padėklai atitinka kokybę ne žemesnę nei B klasė (Kokybės klasifikacija GS1). 

7. Šios sąlygos apima Vykdytojo ir Užsakovo įsipareigojimus. Jeigu iškrovimo vietoje atsitinka situacija kai 

trūksta padėklų, Vykdytojo atstovas nedelsdamas informuoja Užsakovą. Užsakovas yra atsakingas, už per 1 

valandą nuo informacijos gavimo, nurodymų pateikimą Vykdytojo atstovui. Jei informacijos pateikimo laikas 

Vykdytojo atstovui viršija 1 val., Užsakovui bus taikoma 35 EUR/val. prastovos atlyginimo įkainis ir trūkstamas 

padėklų skaičius bus automatiškai įtraukiamas į padėklų likutį arba išrašyta sąskaitą. 

8. Užsakovas tvarkys pakeistų padėklų apskaitą apie pakeistus EURO padėklus pagal Vykdytojo pateiktus 

važtaraščius ir/ar padėklų keitimo lapus, kad sudaryti mėnesinę EURO padėklų apskaitos tarp Užsakovo ir 

Vykdytojo ataskaitą. Ši mėnesinė ataskaita per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus mėnesiui Vykdytojui 

pateikiama elektroniniu paštu. Vykdytojas po ataskaitos gavimo turi 5 (penkias) darbo dienas patikrinti 

ataskaitos duomenis dėl padėklų kiekio, ataskaitos patvirtinimui ar prieštaravimų pateikimui el. paštu.  Jei 

remiantis Vykdytojo patvirtinta ataskaita, Užsakovas ir Vykdytojas nustato EURO padėklų trūkumą dėl 

priežasčių, priklausančių nuo Vykdytojo ir Užsakovas sutinka su vėlesnių šių padėklų kiekio grąžinimu, šie 

padėklai bus grąžinti vėliau, kaip kad bus sutarta su Užsakovu. Šalys papildomai susitaria, kad EURO padėklų 
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grąžinimas Užsakovui bus vykdomas, kai Vykdytojas sukaups 500 vienetų EURO padėklų. Tokiu atveju 

Vykdytojas per 10 darbo dienų šiuos EURO padėklus grąžins Užsakovui. Jei šalys nesusitars dėl vėlesnio 

euro padėklų grąžinimo, Užsakovas išrašo sąskaitą kompensuojant negrąžintus EURO padėklus. Šalys 

susitaria, kad kompensacija už vieną EURO padėklą yra suderinama sutartyje ar tvirtinant užsakymą. 

9. Jei šalys nesutaria dėl vėlesnio EURO padėklų grąžinimo ar pinigų grąžinimo, kaip nustatyta 8 punkte, 

Užsakovo pretenzija Vykdytojui gali būti pateikta per 1 (vieną) mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos. 

10. Vykdytojas turi teisę atmesti bet kokią pretenziją dėl negrąžintų EURO padėklų, kaip nepagrįstą, jeigu a) 

pretenzija pateikta vėliau nei 1 (vienas) mėnuo po ataskaitinio mėnesio ar b) pateikta pagal nepatvirtintą 

Vykdytojo ataskaitą, ar c) pretenzija pateikta nesant ataskaitos. 

11. Šios padėklų keitimo sąlygos įsigalioja, kai Užsakovas pradeda naudotis Vykdytojo paslaugomis ir galioja 

visą transportavimo paslaugų su Užsakovu sutarties galiojimo laikotarpį arba kol bus pakeistos ar nutrauktos.  

12. Užsakovas sutinka susilaikyti nuo  atskaitymų iš Vykdytojui mokėtinų sąskaitų darymo ir nesulaikys 

mokėjimų pagal Vykdytojo išrašytas sąskaitas, kol šalys susitars dėl negrąžintų EURO padėklų ir/ar Užsakovo 

pretenzijos dėl negrąžintų padėklų bus išspręstos. 

 


