DAIKTŲ SAUGOJIMO CENTRAS, UAB PASLAUGŲ TEIKIMO
BENDROSIOS SĄLYGOS
Galioja nuo 2019-04-15
1. Naudojamos sąvokos
1.1.
Didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę
joms suteikia kontekstas:
1.1.1.
Paslaugų teikėjas – Daiktų saugojimo centras, UAB.
1.1.2.
Paslaugų gavėjas –asmuo, nurodytas Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.
1.1.3.
Bendrosios sąlygos - šios standartinės sąlygos, remiantis kuriomis
Paslaugų teikėjas teikia Paslaugų gavėjui Paslaugas šiam tikslui pritaikytose
Patalpose.
1.1.4.
Daiktų saugojimo centras - Paslaugų teikėjo nuosavybės teise priklausantis ir
valdomas daiktų saugojimo/sandėliavimo centras, nurodytas Specialiųjų sąlygų
3.1 punkte, ir, jei to reikalauja Sutarties kontekstas, Daiktų saugojimo centro
pastatai, įskaitant juose esančias bendrojo naudojimo patalpas, bei kiti
inžineriniai ir infrastruktūros objektai bei jų elementai, kurie: (i) sudaro sąlygas
Paslaugų gavėjams naudotis Daiktų saugojimo centro siūlomomis daiktų
saugojimo, sandėliavimo ir kitomis susijusiomis Paslaugų teikėjo teikiamomis
paslaugomis; (ii) apima automobilių parkavimo aikšteles, skirtas Daiktų
saugojimo centro klientams. Daiktų saugojimo centras yra įkeistas AB „Šiaulių
bankas“.
1.1.5.
Paslaugų mokestis – Paslaugų mokestis per mėnesį, nurodytas Specialiųjų
sąlygų 5.1 punkte, kurį Paslaugų gavėjas įsipareigoja mokėti Paslaugų teikėjui
už teikiamas Paslaugas.
1.1.6.
Paslaugos – Paslaugų teikėjo Paslaugų gavėjui Sutarties pagrindu teikiamos
savarankiško daiktų saugojimo paslaugos (self-storage) ir/ar kitos susijusios
paslaugos.
1.1.7.
Patalpos – Paslaugų gavėjui Daiktų saugojimo centre suteikiamos Specialiųjų
sąlygų 3.2.1 punkte nurodyto ploto daiktų sandėliavimo/ saugojimo patalpos,
turinčios identifikavimo numerį ar simbolį.
1.1.8.
Šalis – Paslaugų teikėjas arba Paslaugų gavėjas; Šalys - Paslaugų teikėjas ir
Paslaugų gavėjas kartu.
1.1.9.
Specialiosios sąlygos – Paslaugų gavėjo su Paslaugų teikėju papildomai
suderintos Paslaugų terikimo sąlygos, papildančios/pakeičiančios Bendrąsias
sąlygas.
1.1.10. Užstatas - Specialiųjų sąlygų 6.1 punkte nurodyta suma, kurią Sutartyje
nustatyta
tvarka
Paslaugų gavėjas
privalo
sumokėti
(deponuoti)
Paslaugų teikėjui savo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamam įvykdymui
užtikrinti, kurią Sutartyje nustatyta tvarka Paslaugų teikėjas turi teisę panaudoti
Paslaugų gavėjo įsiskolinimams padengti, ir kurios nepanaudotas likutis
Sutarčiai pasibaigus Paslaugų teikėjo grąžinamas Paslaugų gavėjui. Už Užstatą
Paslaugų teikėjas nemoka Paslaugų gavėjui jokių palūkanų, kitokių mokėjimų ar
kompensacijų.
1.1.11. Sutartis – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos su visais jų priedais,
susitarimais dėl pakeitimo bei papildymo, pasirašytais Šalių.
1.2.
Esant prieštaravimui ar neatitikimui tarp Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų,
taikomos Specialiųjų sąlygų nuostatos.
2. Paslaugos
2.1.
Teikiant Paslaugas Paslaugų teikėjas suteikia Paslaugų gavėjui jam laikinai valdyti ir
naudotis Patalpas, o Paslaugų gavėjas, gaudamas Paslaugas, įsipareigoja naudoti
Patalpas pagal Patalpų paskirtį, mokėti Paslaugų mokestį bei vykdyti kitus šia Sutartimi
prisiimtus įsipareigojimus.
2.2.
Paslaugų gavėjui Paslaugos pradedamos teikti bei Patalpos perduodamos, o
Paslaugų gavėjas pradeda gauti Paslaugas bei priima Patalpas nuo Specialiųjų sąlygų
4.1 punkte nurodytos dienos.
2.3.
Paslaugų gavėjas Paslaugų teikimui reikalingas Patalpas priima iš Paslaugų teikėjo
tokias, kokios jos faktiškai yra Sutarties sudarymo metu. Paslaugų gavėjui perduodamų
Patalpų būklė nurodoma Specialiųjų sąlygų 3.4 punkte. Paslaugų gavėjas privalo
išlaikyti Patalpas tokios būklės, kokios jos buvo Patalpų perdavimo jam metu,
tvarkingas, švarias, atlikti Patalpų įprastinę priežiūrą bei tvarkymą.
2.4.
Nuo Paslaugų teikimo pradžios, t.y. po Patalpų perdavimo Paslaugų gavėjui momento,
Paslaugų gavėjas įsipareigoja Patalpų duris rakinti mechaniniu užraktu (tam pritaikyta
pakabinama spyna), kurios raktus turi tik Paslaugų gavėjas, ir tokiu būdu užtikrinti, kad
į Patalpas be jo žinios nepatektų jokie tretieji asmenys. Paslaugų teikėjas atsakingas už
bendrą viso Daiktų saugojimo centro apsaugą ir saugumą, tačiau Paslaugų teikėjas
neatsako už Patalpų vidaus apsaugą.
2.5.
Visu Paslaugų teikimo terminu Paslaugų teikėjas turi teisę tikrinti Patalpų būklę
Paslaugų gavėjui dalyvaujant ir vertinti ar Paslaugų gavėjas, naudodamas Patalpas,
laikosi Sutarties nuostatų.
3. Mokėjimai už Paslaugas
3.1.
Per 2 (dvi) dienas nuo Specialiųjų sąlygų pasirašymo dienos Paslaugų gavėjas sumoka
Paslaugų teikėjui Užstatą ir Paslaugų mokestį už laikotarpį iki kito pirmo po to einančio
pilno kalendorinio mėnesio pabaigos. Minimalus Paslaugų mokestis už teikiamas
paslaugas yra vieno mėnesio Paslaugų mokesčio dydžio. Paslaugų mokestis už nepilną
kalendorinį mėnesį (išskyrus pirmąjį mėnesį) apskaičiuojamas proporcingai, laikant,
kad kalendorinį mėnesį sudaro 30 (trisdešimt) dienų.
3.2.
Už Paslaugas Paslaugų gavėjas kiekvieną kalendorinį mėnesį moka Paslaugų teikėjui
Specialiųjų sąlygų 5.1 punkte nurodyto dydžio Paslaugų mokestį. Paslaugų gavėjas
privalo kiekvieną mėnesį Paslaugų mokestį už einamąjį kalendorinį mėnesį mokėti ne
vėliau kaip iki 5 (penktos) einamojo mėnesio dienos.
3.3.
Visi Paslaugų gavėjo mokėjimai pagal šią Sutartį, įskaitant Paslaugų mokestį ir Užstatą,
mokami į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą nurodytą Specialiųjų sąlygų 2.1.6 punkte arba
grynaisiais pinigais, pagal Šalių susitarimą.
3.4.
Paslaugų gavėjas moka Paslaugų teikėjui Paslaugų mokestį iki vėliausiojo iš šių
terminų: (i) Sutarties pasibaigimo dienos; arba (ii) Patalpų atlaisvinimo ir visų
Paslaugų gavėjui priklausančių daiktų išsigabenimo iš Daiktų saugojimo centro dienos.
3.5.
Paslaugų gavėjui vėluojant sumokėti Paslaugų mokestį ir/ar kitus pagal Sutartį
priklausančius mokėjimus, Paslaugų teikėjas turi teisę apriboti Paslaugų gavėjo
patekimą į Patalpas ir/ar Daiktų saugojimo centrą. Tokį ribojimą Paslaugų teikėjas
panaikina ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas po to kai Paslaugų gavėjas tinkamai
atsiskaito su Paslaugų teikėju.
4. Paslaugų teikimo pabaiga, Patalpų grąžinimas Paslaugų teikėjui
4.1.
Pabaigus Sutarčiai, Paslaugų gavėjas grąžina (atlaisvina) Patalpas ne vėliau kaip
Sutarties pasibaigimo dieną. Paslaugų gavėjas turi grąžinti Paslaugų teikėjui Patalpas
atlaisvintas ir tvarkingas bei tokios būklės, kokios Paslaugų gavėjas Patalpas gavo
Patalpų perdavimo Paslaugų gavėjui dieną, atsižvelgiant į jų normalų nusidėvėjimą.
4.2.
Jei Paslaugų gavėjas negrąžina Patalpų Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip Sutarties
pasibaigimo dieną, jis sumoka dvigubo dydžio Paslaugų mokestį už visą laikotarpį nuo
Sutarties pasibaigimo iki faktinio Patalpų atlaisvinimo ir/ar grąžinimo Paslaugų teikėjui
bei atlygina visus su tuo susijusius Paslaugų teikėjo tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius.

4.3.

Jei Paslaugų gavėjas negrąžina Patalpų iki Sutarties pasibaigimo dienos,
Paslaugų teikėjas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, priverstinai iškraustyti
Paslaugų gavėją iš užimamų Patalpų, nesuteikdamas Paslaugų gavėjui kitų Patalpų, ir
išvalyti Patalpas, o Paslaugų gavėjas privalo atlyginti Paslaugų teikėjui iškraustymo ir
kitas su tuo susijusias išlaidas (pvz.:, antstolių paslaugas, Patalpų atidarymo,
perkraustymo, transportavimo, sandėliavimo ir kt. paslaugas). Tokiu atveju
Paslaugų gavėjo iškraustymas iš Patalpų laikomas Patalpų grąžinimu Paslaugų teikėjui.
4.4.
Iškraustydamas Paslaugų gavėją iš Patalpų, Paslaugų teikėjas turi teisę be
Paslaugų gavėjo sutikimo patekti į Patalpas (įskaitant užrakintų durų atidarymą
pašalinant Paslaugų gavėjo uždėtą durų užraktą) ir iškraustyti visus Patalpose esančius
daiktus (toliau „Paslaugų gavėjo turtas“), surašant inventorizacijos aktą.
Paslaugų teikėjas turi teisę, bet ne pareigą, iškraustant Paslaugų gavėją įvairiomis
priemonėmis fiksuoti iškraustymo faktą (aprašyti ir/ar filmuoti, ir/ar fotografuoti). Taip
pat Paslaugų teikėjas turi teisę, bet ne pareigą, iškraustant Paslaugų gavėją naudotis
antstolių paslaugomis. Paslaugų gavėjas turi teisę dalyvauti iškraustymo metu ir
pasirašyti inventorizacijos aktą. Jei Paslaugų gavėjas nedalyvauja iškraustymo metu
ir/ar atsisako pasirašyti inventorizacijos aktą, jis praranda teisę reikšti pretenzijas
Paslaugų teikėjui dėl Paslaugų gavėjo turto, buvusio Patalpose, sugadinimo ir/ar
dingimo.
4.5.
Paslaugų teikėjas neprivalo saugoti Paslaugų gavėjo turto po Paslaugų gavėjo
iškraustymo iš Patalpų. Jei Paslaugų gavėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Paslaugų gavėjo
iškraustymo iš Patalpų ir inventorizacijos akto surašymo nepadengia Paslaugų teikėjui
visų įsiskolinimų pagal Sutartį, o taip pat Paslaugų teikėjo patirtų išlaidų iškraustant
Paslaugų gavėją iš Patalpų (įskaitant apmokėjimą už trečiųjų asmenų paslaugas),
Paslaugų teikėjas turi teisę, bet ne pareigą suorganizuoti pats arba per trečiuosius
asmenis perimto pagal inventorizacijos aktą Paslaugų gavėjo turto ar jo dalies
pardavimą, kad būtų patenkinti Paslaugų teikėjo reikalavimai (pinigine išraiška)
Paslaugų gavėjui, t.y., pardavus Paslaugų gavėjo turtą gautos pajamos, padengiančios
Paslaugų teikėjo reikalavimus (pinigine išraiška) Paslaugų gavėjui pagal Sutartį,
atitenka Paslaugų teikėjui. Likę neparduoti ir/ar nepaklausūs, susidėvėję, nuvertėję
daiktai toliau laikomi arba jais disponuojama Paslaugų teikėjo nuožiūra. Gendančius,
nepaklausius ir/ar materialiai nevertingus daiktus Paslaugų teikėjas turi teisę utilizuoti
jam priimtinu būdu. Šalys susitaria, kad visais atvejais Paslaugų teikėjas nėra atsakingas
už Patalpose esančio ar iškraustyto iš Patalpų Paslaugų gavėjo turto apsaugą nuo
Sutarties pasibaigimo dienos, tai yra negali būti laikomas atsakingu už bet kokią
atsitiktinę Paslaugų gavėjo turto sugadinimo, dingimo, praradimo riziką. Šio punkto
tikslais laikoma, kad Paslaugų teikėjo pasirinktas Paslaugų gavėjo iškraustymo iš
Patalpų momentu Patalpose esantis Paslaugų gavėjo turtas laikomas nuo iškraustymo
momento įkeistu Paslaugų teikėjo naudai, siekiant užtikrinti su šia Sutartimi susijusius
Paslaugų teikėjo reikalavimus.
4.6.
Grąžinant Patalpas Šalys gali sudaryti Patalpų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame yra
įvertinama grąžinamų Patalpų būklė. Paslaugų gavėjas privalo atlyginti
Paslaugų teikėjui visus nuostolius, Paslaugų teikėjo patirtus dėl Patalpų trūkumų
pašalinimo ar dėl kitų išlaidų patyrimo, jei tokie nuostoliai atsirado ne dėl
Paslaugų teikėjo kaltės.
5. Reikalavimai naudojimuisi Paslaugomis
5.1.
Paslaugų gavėjas patvirtina ir užtikrina, kad jo vykdoma veikla, įskaitant jo veikla
Patalpose yra teisėta ir neprieštarauja jokioms teisės normoms.
5.2.
Jei Paslaugų teikėjui bet kurios priežiūros ir kontrolės institucijos ar bet kurie tretieji
asmenys pareikš reikalavimus, pretenzijas ir/ar ieškinius arba jei Paslaugų teikėjas patirs
bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Paslaugų gavėjo vykdoma veikla
Patalpose yra neteisėta ir/ar prieštarauja teisės normoms, pažeidžia trečiųjų asmenų
teisėtus interesus, Paslaugų gavėjas įsipareigoja pilnai atlyginti dėl to padarytą žalą ir
nuostolius Paslaugų teikėjui, tame tarpe žalą Paslaugų teikėjo vardui, prekiniam ženklui,
reputacijai, bei sumokėti/kompensuoti priežiūros ir kontrolės institucijų paskirtas
baudas.
5.3.
Paslaugų gavėjas įsipareigoja laikytis Daiktų saugojimo centro vidaus tvarkos taisyklių:
5.3.1.
Daiktų saugojimo centras klientams yra atviras www.boxinn.lt nurodytu laiku.
Atskirai suderinus su Daiktų saugojimo centro administracija, Paslaugų gavėjas
turi galimybę į Patalpas patekti ir po Daiktų saugojimo centro įprastinių darbo
valandų. Daiktų saugojimo centro administracija viešai informuoja apie dienas,
kai Daiktų saugojimo centras nedirba. Tokia informacija pateikiama matomose
vietose prie Daiktų saugojimo centro įėjimų ir www.boxinn.lt.
5.3.2.
Paslaugų gavėjui į Daiktų saugojimo centrą draudžiama įsinešti: (i) ginklus,
įskaitant šaltuosius ginklus; (ii) alkoholinius gėrimus; (iii) narkotines,
psichotropines medžiagas; (iv) degias, sprogias, toksiškas, radioaktyvias
medžiagas, taip pat kitas medžiagas, kurios gali sukelti pavojų kitiems
klientams, Daiktų saugojimo centre dirbantiems asmenims ar pačiam Daiktų
saugojimo centrui; (v) medžiagas, kurios yra tepios, aitraus kvapo; (vi) maisto
produktus.
5.3.3.
Į Daiktų saugojimo centrą draudžiama įeiti su gyvūnais.
5.3.4.
Daiktų saugojimo centre klientams draudžiama: (i) rūkyti; (ii) vartoti
alkoholinius gėrimus; (iii) šiukšlinti; (iv) kitaip trikdyti viešąją tvarką.
5.3.5.
Daiktų saugojimo centre klientams draudžiama neturint išankstinio Daiktų
saugojimo centro administracijos raštiško leidimo: (i) naudotis priemonėmis,
keliančiomis triukšmą; (ii) organizuoti ir/ar vykdyti bet kokius renginius; (iii)
organizuoti bet kokią reklaminę ar agitacinę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant,
lankstinukų, skrajučių dalijimą, vaizdinės, garsinės informacijos skleidimą,
reklaminių stendų viešą demonstravimą, parašų rinkimą ir pan.; (iv) fotografuoti
ir filmuoti, kitaip fiksuoti vaizdą ar garsą.
5.3.6.
Paslaugų gavėjai ir kiti Daiktų saugojimo centro lankytojai privalo laikytis
Daiktų saugojimo centro administracijos bei apsaugos darbuotojų nurodymų.
Paslaugų gavėjai ir kiti Daiktų saugojimo centro lankytojai, pažeidžiantys
Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, ar šių Bendrųjų sąlygų nuostatas,
gali būti išvesdinti iš Daiktų saugojimo centro ir/ar į jį neįleidžiami.
5.4.
Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas pažeidžia Daiktų saugojimo centro vidaus tvarkos
taisykles, nurodytas Bendrųjų sąlygų 5.3 punkte ir/arba blogina Patalpų būklę,
Paslaugų teikėjo pareikalavimu, Paslaugų gavėjas už kiekvieną tokį nustatytą faktą
moka Paslaugų teikėjui 100 (šimto) EUR dydžio baudą.
5.5.
Paslaugų gavėjas be išankstinio Paslaugų teikėjo raštiško sutikimo neturi teisės
Patalpomis leisti naudotis tretiesiems asmenims. Paslaugų gavėjas Patalpas privalo
naudoti tiktai savo vardu ir savo sąskaita.
5.6.
Be išankstinio Paslaugų teikėjo raštiško sutikimo Paslaugų gavėjas Patalpose neturi
teisės laikyti daiktų, kurių bendras svoris viršija 500 kg/m2 (penkis šimtus kilogramų į
vieną kvadratinį metrą). Taip pat Paslaugų gavėjas be išankstinio Paslaugų teikėjo
raštiško sutikimo neturi teisės Patalpose įsirengti jokių prie grindų, sienų ar lubų
tvirtinamų konstrukcijų, gręžti ar kitaip gadinti Patalpų sienų ar pertvarų, įsirengti
papildomus tvirtinimus – tai bus laikoma Patalpų būklės bloginimu.
5.7.
Daiktų saugojimo centro automobilių parkavimo aikštelė yra skirta Paslaugų gavėjo
daiktų atsivežimui bei išsivežimui, t.y. trumpalaikiam Paslaugų gavėjo transporto
priemonių parkavimui (iki 60 min.). Automobilių parkavimo aikštelė nėra skirta

Paslaugų gavėjo transporto priemonių parkavimui ilgesniam kaip 60 min. laikotarpiui,
todėl bet koks ilgesnis kaip 60 min. transporto priemonės parkavimas Daiktų saugojimo
centro automobilių parkavimo aikštelėje, kai tai nėra objektyviai būtina daiktų
kraustymui, bus papildomai apmokestintas 10 EUR (dešimties eurų) be PVM per
valandą tarifu. Mokestis už transporto priemonių parkavimą bus apskaičiuotas pagal
faktinį parkavimo laiką ir papildomai įtrauktas į einamąją Paslaugų gavėjo sąskaitą už
Paslaugas arba pateiktas atskiroje sąskaitoje Paslaugų teikėjo nuožiūra.
6. Reikalavimai Daiktų saugojimo centro veiklai
6.1.
Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant sustabdyti Paslaugų teikimą ir uždaryti Daiktų
saugojimo centrą ar jo dalį, įskaitant ir Patalpas, pavojaus, gaisro, sprogimo ar panašiais
atvejais, siekiant užkirsti kelią galimai žalai, arba atvejais, kai yra sprogimo ir/ar gaisro
ar kito pavojingo įvykio pavojus. Šiuo atveju Paslaugų gavėjas neturi teisės reikalauti
atitinkamo Paslaugų mokesčio sumažinimo, jei Paslaugų gavėjas negali naudotis
Patalpomis šiame punkte nurodytu atveju ne ilgiau nei 48 (keturiasdešimt aštuonias)
valandas kiekvienu tokiu atveju.
6.2.
Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra, iš anksto įspėjęs Paslaugų gavėją, visiškai
uždaryti visą ar dalį Daiktų saugojimo centro ne daugiau kaip 5 (penkias) dienas per 1
(vienerius) kalendorinius metus. Tokiu atveju Paslaugų gavėjui visais atvejais išlieka
pareiga mokėti Paslaugų mokestį ir kitus šioje Sutartyje numatytus mokėjimus.
6.3.
Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra, įspėjęs Paslaugų gavėją ne mažiau nei prieš 1
(vieną) mėnesį, uždaryti visą ar dalį Daiktų saugojimo centro rekonstrukcijai, remontui
ar pertvarkymui – tol kol nebus baigti tokie darbai. Tokiu atveju Paslaugų gavėjas
nemoka Paslaugų mokesčio už laikotarpį, kai tokie darbai vykdomi ir Paslaugų gavėjas
negali naudotis Patalpomis.
6.4.
Paslaugų teikėjas turi teisę visiškai uždaryti visą ar dalį Daiktų saugojimo centro visais
atvejais, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
Tokiu atveju Paslaugų gavėjui išlieka pareiga mokėti Paslaugų mokestį ir kitus šioje
Sutartyje numatytus mokėjimus.
6.5.
Saugumo užtikrinimui Daiktų saugojimo centro teritorija ir bendrosios patalpos yra
filmuojamos. Filmuota medžiaga gali būti panaudota tiriant saugumo pažeidimo
incidentus ir/arba perduota saugos tarnyboms bei teisėsaugos pareigūnams.
7. Užstatas
7.1.
Siekiant užtikrinti Paslaugų gavėjo prisiimtų įsipareigojimų tinkamą vykdymą ir jų
laikymąsi, Paslaugų gavėjas ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo Specialiųjų sąlygų
pasirašymo dienos privalo sumokėti ir visą Sutarties galiojimo laiką bei 5 (penkias)
dienas po jos pasibaigimo privalo nuolat būti sumokėjęs Paslaugų teikėjui Specialiųjų
sąlygų 6.1 punkte nurodyto dydžio Užstatą. Sutarties netinkamo vykdymo atveju
Paslaugų teikėjas turi teisę panaudoti Užstatą taip, kaip nurodyta Bendrųjų sąlygų
7.2 punkte, o Užstato likutis grąžinamas Paslaugų gavėjui per protingą terminą po
Sutarties pasibaigimo. Sutarties tinkamo vykdymo atveju Užstatas yra grąžinamas
Paslaugų gavėjui per protingą terminą po Sutarties pasibaigimo.
7.2.
Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjas turi teisę panaudoti Užstato sumą savo nuožiūra
padengiant (įskaitant) bet kokius Paslaugų gavėjo pradelstus mokėjimus (įskaitant
netesybas bei palūkanas) Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį. Tuo atveju, jei
Paslaugų teikėjas įskaito Užstatą ar jo dalį už Paslaugų gavėjo mokėjimą,
Paslaugų gavėjas turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo
Paslaugų teikėjo pareikalavimo dienos, sumokėti Paslaugų teikėjui sumą, trūkstamą iki
Specialiųjų sąlygų 6.1 punkte nurodytos Užstato sumos dydžio.
8. Draudimas
8.1.
Paslaugų gavėjo turtas, saugojamas/sandėliuojamas Patalpose, yra Paslaugų teikėjo
apdraustas turto draudimo paslaugas teikiančioje bendrovėje nuo turtinės žalos,
padarytos Patalpose Paslaugų gavėjo turtui.
8.2.
Specialiųjų sąlygų 6.2 punkte Paslaugų gavėjas deklaruoja Sutarties galiojimo
laikotarpiu Patalpose saugojamo/sandėliuojamo Paslaugų gavėjo turto galimą
maksimalią vertę (toliau „Maksimali galima Paslaugų gavėjo turto vertė“).
8.3.
Draudimo suma (įmoka) už Patalpose esantį Paslaugų gavėjo turtą yra įskaičiuota į
Paslaugų kainą, su sąlyga, kad Specialiųjų sąlygų 6.2 punkte Paslaugų gavėjo
deklaruota Maksimali galima Paslaugų gavėjo turto vertė neviršija Paslaugų teikėjo
standartiškai apdraudžiamos Paslaugų gavėjų turto vertės, kaip nurodyta www.boxinn.lt
(toliau „Standartiškai apdraudžiama turto vertė“). Jeigu Paslaugų gavėjo deklaruota
Maksimali galima Paslaugų gavėjo turto vertė viršija Standartiškai apdraudžiamą turto
vertę, papildoma draudimo suma (įmoka) už Patalpose esantį Paslaugų gavėjo turtą
apskaičiuojama nuo skirtumo tarp Paslaugų gavėjo deklaruotos Maksimalios galimos
Paslaugų gavėjo turto vertės ir Standartiškai apdraudžiamos turto vertės, taikant
draudimo bendrovės nurodytą draudimo tarifą, už kiekvieną mėnesį. Draudimo suma
(įmoka) tenkanti Paslaugų gavėjui yra priskaičiuojama prie Paslaugų mokesčio ir
galutinis Paslaugų gavėjui taikomas Paslaugų mokestis, nurodomas Specialiųjų sąlygų
5.1 punkte.
8.4.
Maksimali galima draudimo išmoka Paslaugų gavėjui yra lygi Specialiųjų sąlygų
6.2 punkte Paslaugų gavėjo deklaruotai Maksimaliai galimai Paslaugų gavėjo turto
vertei.
8.5.
Įvykus draudiminiam įvykiui (esant turtinės žalos atsiradimo atvejui Patalpose
saugojamam/sandėliuojamam Paslaugų gavėjo turtui ne dėl Paslaugų gavėjo kaltės, kaip
tai apibrėžia draudimo bendrovės atitinkamos draudimo taisyklės), Paslaugų gavėjas
privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas apie tai informuoti
Paslaugų teikėją ir pateikti visus tai pagrindžiančius įrodymus. Paslaugų teikėjas
kiekvieno draudiminio įvykio tyrimą ir administravimą perduoda draudimo bendrovei.
8.6.
Pasirašydamas šias Bendrąsias sąlygas, Paslaugų gavėjas patvirtina, kad jis yra
susipažinęs su taikomomis draudimo sutarties sąlygomis/taisyklėmis, nuoroda į kurias
yra pateikiama www.boxinn.lt.
9. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas
9.1.
Šalių suderintos Specialiosios sąlygos kartu su Bendrosiomis sąlygomis sudaro Šalis
saistančią Sutartį. Šalių sudaryta Sutartis galioja neterminuotai.
9.2.
Sutartis gali būti keičiama vienašališkai Paslaugų teikėjo nuožiūra, apie tai informuojant
Paslaugų gavėją ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo.
Paslaugų gavėjui nesutinkant su Sutarties pakeitimais, jis turi teisę nutraukti Sutartį.
Aktuali Bendrųjų sąlygų redakcija skelbiama www.boxinn.lt.
9.3.
Paslaugų gavėjas, prieš 2 (dvi) dienas įspėjęs Paslaugų teikėją, nesikreipdamas į teismą
dėl Sutarties nutraukimo, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nenurodant priežasčių.
Tokiu atveju Sutarties nutraukimas įsigalioja nuo to momento, kai Paslaugų gavėjas
sugrąžina Paslaugų teikėjui tinkamai atlaisvintas ir tvarkingas Patalpas ir kai
Paslaugų gavėjas įvykdo visas iš Sutarties kylančias pinigines prievoles
Paslaugų teikėjui.
9.4.
Paslaugų teikėjas, prieš 2 (dvi) dienas įspėjęs Paslaugų gavėją, nesikreipdamas į teismą
dėl Sutarties nutraukimo, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį esant bent vienai iš
žemiau išvardintų aplinkybių, kurios Šalių susitarimu laikomos šios Sutarties esminiais
pažeidimais iš Paslaugų gavėjo pusės, jeigu Paslaugų gavėjas jo nepašalina ir/ar
neištaiso per šį įspėjimo terminą: (i) Paslaugų gavėjas nustatyta tvarka ir terminais
ilgiau kaip 5 (penkias) dienas nemoka Paslaugų mokesčio arba nesumoka Užstato ar
išnaudotos Užstato dalies; (ii) Paslaugų gavėjas naudojasi Patalpomis ne pagal šią
Sutartį ar Patalpų paskirtį; (iii) Paslaugų gavėjas tyčia ar dėl neatsargumo blogina

Patalpų būklę; (iv) Paslaugų gavėjas suteikia Patalpas ar jų dalį naudotis tretiesiems
asmenims, pažeisdamas Sutarties nuostatas; (v) Paslaugų gavėjas pažeidžia Daiktų
saugojimo centro vidaus tvarkos taisykles, numatytas Bendrųjų sąlygų 5.3 punkte; (vi)
Paslaugų gavėjas tampa nemokus ar yra bankrutuojantis, likviduojamas,
restruktūrizuojamas, ar jam yra keliama bankroto byla arba pradedamos neteisminės
bankroto procedūros.
9.5.
Jeigu Paslaugų teikėjas tampa nemokus ar yra bankrutuojantis, likviduojamas,
restruktūrizuojamas, ar jam yra keliama bankroto byla arba pradedamos neteisminės
bankroto procedūros ir yra pradedamas išieškojimas iš Paslaugų teikėjo turto (Daiktų
saugojimo centro), tokiu atveju Sutartis nutrūksta automatiškai ir Paslaugų gavėjas
privalo atlaisvinti Patalpas per 2 (du) mėnesius nuo rašytinio pareikalavimo iš AB
„Šiaulių bankas“ gavimo dienos.
9.6.
Nutraukus Sutartį bet kuriais pagrindais, Paslaugų teikėjas turi teisę neįleisti
Paslaugų gavėjo į Patalpas ir/ar Daiktų saugojimo centrą bei pasinaudoti
Paslaugų gavėjo turto esančio Patalpose sulaikymo teise, jei Paslaugų gavėjas laiku ir/ar
tinkamai nėra atsiskaitęs su Paslaugų teikėju.
10. Atsakomybė
10.1. Paslaugų teikėjas atlygina Paslaugų gavėjui tiesioginius nuostolius, patirtus dėl
Paslaugų teikėjo įsipareigojimų, nustatytų šioje Sutartyje, pažeidimo, jei toks
pažeidimas nėra ištaisomas per šioje Sutartyje nustatytą terminą arba, jeigu toks
terminas Sutartyje nenustatytas, per protingą terminą, nuo rašytinio pranešimo iš
Paslaugų gavėjo gavimo.
10.2. Paslaugų gavėjas atlygina Paslaugų teikėjui nuostolius, patirtus dėl Paslaugų gavėjo
įsipareigojimų, nustatytų šioje Sutartyje, pažeidimo.
10.3. Paslaugų teikėjas neatsako už su šia Sutartimi susijusius bet kokius netiesioginio ar
atsitiktinio pobūdžio Paslaugų gavėjo nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su
neišnaudotomis galimybėmis, negautomis pajamomis ar pelnu, verslo netekimu, net jei
Paslaugų teikėjas būtų įspėtas apie tokių nuostolių galimybę, ir neprivalo mokėti jokių
kompensacijų, netesybų (delspinigių, baudų) ar kitų sumų Paslaugų gavėjui.
10.4. Bet kuriuo atveju bendra susumuota Paslaugų teikėjo atsakomybė prieš Paslaugų gavėją
pagal šią Sutartį negali viršyti sumos, kuri lygi Specialiųjų sąlygų 6.2 punkte
Paslaugų gavėjo deklaruotai Maksimaliai galimai Paslaugų gavėjo turto vertei.
10.5. Jeigu Paslaugų gavėjas nesumoka Paslaugų mokesčio ar kitos ryšium su šia Sutartimi
mokėtinos sumos per šioje Sutartyje nustatytus terminus, Paslaugų gavėjas moka
Paslaugų teikėjui delspinigius, lygius 0,2 % (dviem dešimtosioms procento) nuo laiku
nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
11. Pranešimai ir kitos sąlygos
11.1. Visa su šia Sutartimi susijusi korespondencija, įskaitant ir pranešimus bei PVM
sąskaitas-faktūras, Paslaugų gavėjui siunčiami tik elektronine forma, t.y. Specialiųjų
sąlygų 2.2.6 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu.
11.2. Paslaugų teikėjas turi teisę be atskiro Paslaugų gavėjo sutikimo Paslaugų gavėjo asmens
duomenis ir kitą su šia Sutartimi susijusią informaciją perduoti draudimo bendrovei
draudiminių įvykių/draudimo santykių administravimo tikslais bei skolų
administravimo/išieškojimo paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims – skolų
administravimo tikslais.
11.3. Sutarties Specialiosios sąlygos bei visa Šalių viena kitai pateikiama informacija, susijusi
su Sutarties vykdymu, yra konfidenciali ir neskelbtina tretiesiems asmenims. Šalis
pažeidusi šį konfidencialumo įsipareigojimą privalo atlyginti kitai Šaliai jos dėl to
patirtus nuostolius.
11.4. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai kylantys iš šios Sutarties
nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Paslaugų teikėjo registruotos
buveinės vietą.
12. Asmens duomenų apsauga
12.1. Paslaugų teikėjas, tvarkydamas asmens duomenis, laikosi Sutartyje, galiojančiuose
teisės aktuose ir 2016 m. balandžio 27 d. reglamente (ES) 2016/679 (Bendrajame
duomenų apsaugos reglamente; toliau – BDAR) nustatytų įsipareigojimų. Šioje
Sutartyje: (i) vartojami terminai „tvarkymas“, „asmens duomenys“, „duomenų
subjektas“, „duomenų valdytojas“ ir „duomenų tvarkytojas“ atitinka reikšmes,
nurodytas BDAR; (ii) vartojama sąvoka Duomenų Pažeidimas reiškia kiekvieną
neautorizuotą tyčinį ar netyčinį perduodamų, saugomų ar kitaip tvarkomų asmens
duomenų perdavimą, sunaikinimą, praradimą, pakeitimą, atskleidimą, ar prieiga prie jų,
kaip nurodyta BDAR 32 straipsnyje, kuris gali turėti neigiamos įtakos fizinių asmenų
teisėms ir laisvėms arba neigiamai paveikti asmens duomenų, kuriuos tvarko duomenų
tvarkytojas, apsaugą.
12.2. Šalys susitaria, kad Paslaugų gavėjo Paslaugų teikėjui perduoti asmens duomenys
tvarkomi ir saugomi tik tiek ir tokiu laikotarpiu, kiek būtina Šalių teisių ir pareigų pagal
šią Sutartį įgyvendinimui.
12.3. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad asmens duomenų tvarkymas grindžiamas viena iš
BDAR 6 straipsnyje nurodytų teisėtų duomenų tvarkymo sąlygų. Paslaugų teikėjas savo
taikomas asmens duomenų tvarkymo politikas ir kitus asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančius dokumentus skelbia: www.boxinn.lt.
12.4. Sutarties galiojimo metu Paslaugų teikėjas gali tvarkyti (valdyti) tokius Paslaugų gavėjo
asmens duomenimis kaip: duomenų subjektų (Paslaugų gavėjo ar jo atstovų) vardai ir
pavardės, telefonai, el. pašto adresai; adresai, gimimo data, asmens kodas, miestas,
valstybė, vartotojo vardas.
12.5. Paslaugų gavėjas užtikrina, kad jos Paslaugų teikėjui perduoti asmens duomenys yra
tikslūs. Šalys be nepagrįsto delsimo praneša viena kitai, jei sužino apie perduotų
asmens duomenų netikslumus.
12.6. Paslaugų teikėjas taiko tinkamas technines ir organizacines priemones skirtas: užtikrinti
ir apsaugoti jos iš kitos Šalies gautų asmens duomenų saugumą, vientisumą ir
konfidencialumą; bei saugoti iš kitos Šalies gautus asmens duomenis ar prieigą prie jų
nuo neautorizuoto duomenų tvarkymo, praradimo, naudojimo, atskleidimo ar įgijimo.
12.7. Paslaugų teikėjas netvarko iš kitos Šalies gautų asmens duomenų už Europos ekonominės
erdvės ribų, išskyrus atvejus, kai toks tvarkymas atitinka taikytinus teisės aktus.
12.8. Šalys kuo greičiau praneša viena kitai apie bet kokį galimą ar faktinį Duomenų
Pažeidimą, tačiau bet kokiu atveju per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo galimo ar
faktinio Duomenų Pažeidimo nustatymo. Šalys teikia viena kitai reikiamą pagalbą,
būtiną pašalinti Duomenų Pažeidimą.

Paslaugų gavėjas:
[vardas pavardė, parašas]

