PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios daigų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui su jomis sutikus (apmokėjimas už sėjamąją medžiagą yra
patvirtinamas, kad „Susipažinau“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos
Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, daigų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, daigų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių
atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus
reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo nurodytu elektroniniu paštu
ir, norėdamas užsisakyti daigų, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.
1.3. Užsisakyti daržovių daigus turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai
jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama svetainėje, taikoma Pardavėjo asmens
duomenų apsaugos politika. Pirkėjas svetainėje nurodo kontaktinius duomenis (el. paštą ir tel. numerį bei pristatymo miestą).
Gyvenamoji vieta nenurodoma.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, gavęs daigų įsigijimo pasiūlymą, apmoka už
sėjamąją medžiagą.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti užsisakyti ir įsigyti daržovių daigus šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti daigų pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu,
nurodant atšaukti daigų užsakymą ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo paskutinės daigų užsakymo
datos. Tokiu atveju yra grąžinama sumokėta suma už sėjamąją medžiagą.
4.3. Pirkėjas turi teisę rinktis pomidorų daigų įsigijimo laiką:
4.3.1. Skiepyti pomidorų daigai užsakomi iki vasario 16 d. – parduodami nuo gegužės 1 d. iki 15 d.
4.3.2. Pomidorų daigai sodinimui gegužės 1-8 d. užsakomi iki kovo 1 d.
4.3.3. Pomidorų daigeliai auginimui nuo balandžio 1-10 d. užsakomi iki kovo 1 d.
4.3.4. Pomidorų daigai sodinimui gegužės 15-20 d. užsakomi iki kovo 20 d.
4.4. Pirkėjas turi teisę papildomai įsigyti kitų daržovių daigus pomidorų daigų atsiėmimo metu. Asortimentas ir kainos pateikiamos
asmeniškai elektroniniu paštu arba telefonu.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už sėjamąją medžiagą patvirtinant daigų užsakymą šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja nustatytu laiku atsiimti ir apmokėti užsakytus daigus.
5.3. Pirkėjas atsižvelgiant į užsakymo dydį privalo pasirūpinti tinkama transporto priemone daigams parsivežti.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas
Pirkėjo užsakymas.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be
perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis paslaugomis arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo užsakymą.
6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti daigų užsakymo veiklą, apie tai iš anksto
nepranešę Pirkėjui.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2.
punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už daigus per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse Pirkėjui galimybę naudotis teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą daigų užsakymo formoje,
išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytus daigus nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų daigų, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma
savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja
grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Daigų kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis sėjamosios medžiagos apmokėjimas
pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu Pirkėjas perveda į nurodytą
sąskaitą banke, kuri nurodoma daigų užsakymo pasiūlyme. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui,
kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
8.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas už pristatomus daigus, kai Pirkėjas, gavęs
pranešimą apie daigų atsiėmimo laiką ir vietą, perveda pinigus į nurodytą banko sąskaitą.
8.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais užsakytų daigų atsiėmimo metu – Pirkėjas už daigus sumoka jų pristatymo
(perdavimo – priėmimo) metu arba atsiimdami daigus iš Pardavėjo.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1. ir 8.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais
atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti daigų
užsakymas ir pradedamas skaičiuoti pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą (miestą) arba atsiimti iš mūsų.
9.2. Pirkėjas įsipareigoja daigus priimti pats. Tuo atveju, kai jis daigų pats priimti negali, o daigai pristatyti nurodytu adresu ir remiantis
kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.3. Daigus pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti daigus Pirkėjui laikydamasis daigų užsakymo nurodytų terminų. Kartu Pirkėjas sutinka, jog
išimtinais atvejais daigų pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas
įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti daigų pristatymo klausimus.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už daigų pristatymo terminų pažeidimą, jeigu daigai Pirkėjui nėra
pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Neatsiėmus daigų užsakymo per
3 (tris) darbo dienas užsakymas atšaukiamas, pirkimo-pardavimo sutartis nutraukiama ir mokestis už sėjamąją medžiagą negrąžinamas
Pirkėjui.
9.6. Pirkėjas daigų atsiėmimo metu privalo patikrinti pakuočių skaičių, jų numerius pagal važtaraščius kartu su Pardavėju. Pirkėjas
privalo patikrinti siuntos būklę, asortimentą ir kiekį pagal važtaraščius per 24 valandas nuo užsakymo atsiėmimo. Pirkėjui pastebėjus
trūkumus per 24 valandas nuo užsakymo atsiėmimo susisiekti su Pardavėju. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas
nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl daigų užsakymo pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
9.7. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama telefonu 8 618 28 001.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvieno parduodamo daigo savybės ir aprašymas pagal kodus bendrai nurodomos svetainėje darzoviudaigai.lt.
10.2. Kiekvienas parduodamas daigas turi savo kodą, nurodytą ant etiketės.
10.3. Pardavėjas suteikia garantiją 3 (tris) dienas nuo daigų įsigijimo iki daigų pasodinimo. Pardavėjas neneša atsakomybės dėl daigų
prigijimo, jei daigai pasodinti vėliau, negu 3(tris) dienos po daigų įsigijimo.
10.4. Pardavėjas garantuoja, kad visa sėjamoji medžiaga (skiepyti daigai ir hibridai) yra originali olandiška sėkla.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas
11.1. Parduoti daigai atgal negrąžinami.

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje
tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine užsakymo sistema.
12.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į
Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainėje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų
nustatyta tvarka.

