
Bendrosios komercinės sąlygos montavimo partneriui

§1 Bendrosios nuostatos
„Delticom AG“,  registruota  adresu  Brühlstraße  11,  30169 Hanoveryje  („Delticom"),  yra  įvairių  internetinių
parduotuvių  operatorius.  Turėdamas  300  internetinių  parduotuvių  45  šalyse,  „Delticom“  yra  Europoje
pirmaujantis padangų platintojas internete. „Delticom“ klientai naudoja patogią „Delticom“ montavimo partnerio
paiešką („portalas") ir tokiu būdu netoliese randa tinkamą padangų montavimo specialistą ir kitas prekes arba
kitas su transporto priemone susijusias paslaugas tam tikromis kainomis. Jūs, būdamas dirbtuvių operatoriumi,
(„Jūs" arba „Montavimo partneris") portale norite pasiūlyti savo su transporto priemone susijusias teikiamas
paslaugas.  Šios  „Delticom“  Bendrosios  komercinės  sąlygos  montavimo  partneriui  („Sutartis")  teisiškai
reglamentuoja jūsų ir „Delticom“ bendradarbiavimą. 

§ 2 Sudarymas
2.1  Registruotis  montavimo  partneriu  leidžiama  tik  juridiniams  asmenims,  ūkinėms bendrijoms ir  neribotai
vykdantiems ūkinę veiklą fiziniams asmenims, kurie vadovaujantis Civilinio kodekso 1 str. § 14 apibrėžiami
kaip verslo subjektas. Registracija portale yra nemokama.

2.2 Registruodamiesi montavimo partneriu internetiniame formuliare turėsite pasirinkti ir patvirtinti paslaugų
paketą. Vienerios dirbtuvės gali registruotis tik vieną kartą. Jei jūsų dirbtuvės turi keletą filialų, kiekvieną filialą
registruokite kaip atskiras dirbtuves. Užpildydami formuliarą internete, „Delticom“ pateikiate pasiūlymą sudaryti
šią sutartį. „Delticom“ šį pasiūlymą gali priimti. Apie tai būsite informuoti. Registracijai ir sutarties sudarymui
„Delticom“ turi teisę reikalauti pateikti išrašą iš juridinių asmenų arba įmonių registro ir kitų dokumentų bei
informacijos, kurie yra būtini arba tikslingi sutarčiai sudaryti arba išlaikyti galiojančius sutartinius santykius.

2.3 Kai tik būsite užregistruoti „Delticom“ montavimo partneriu, būsite nurodyti atitinkamoje kliento paieškoje.
Nurodyme  bus  pateikta:  jūsų  pavadinimas,  adresas,  kontaktiniai  duomenys  bei  jūsų  siūlomos  paslaugos  ir
atitinkamos jų kainos. Sutartį dėl montavimo paslaugų sudarote tik jūs ir klientas. Po to, klientai gali jus vertinti.
„Delticom“ pasilieka teisę šiuos įvertinimus rodyti jūsų profilyje.

2.4  Jei  klientas  jus  pasirenka  montavimo  partneriu,  apie  tai  informuosime  elektroniniu  paštu.  Tada  turite
tiesiogiai  su  klientu  susitarti  dėl  montavimo  laiko.  Klientui  pageidaujant,  padangos  arba  kitos  prekės  bus
išsiųstos jums. Priimkite padangas arba kitas prekes, patikrinkite, ar nėra pastebimų defektų ir sandėliuokite jas
nemokamai, kol ateis laikas montuoti. Jūs pilnai atsakote už tai, jei sandėliuojamos padangos arba prekės bus
sugadintos  arba  prarastos.  Jei  klientas  paslaugos  atsisakė  arba  pateikia  pretenziją,  klientui  pageidaujant,
padangas iš jūsų pasiimsime patys, prisiimdami išlaidas.
  

§ 3 Montavimo partnerio įsipareigojimai
Jums suteikiama slaptažodžiu apsaugota prieiga prie srities, kurioje jūs pateikiate informaciją apie save ir apie
siūlomas paslaugas ir jų kainas. Jūs užtikrinate, kad visi pateikti duomenys yra aktualūs ir teisingi ir, kad jiems
pasikeitus,  juos  nedelsdami  atnaujinsite.  Jūs  įpareigojami  nepateikti  kliento  duomenų,  prieigos  duomenų  ir
slaptažodžių tretiesiems asmenims.

3.1  Jūs  įsipareigojate  suteikti  jūsų  portale  nurodytas  paslaugas  nurodytomis  kainomis  ir  terminais.  Jei  jūsų
pateikti  duomenys  ir  kainos  pasikeistų,  juos nedelsdami galėsite  atnaujinti  slaptažodžiu  apsaugotoje  portalo
srityje.

3.2 Jūs įsipareigojate saugoti prieigą prie slaptažodžiu apsaugotos portalo srities ir laikyti paslaptyje visus klientų
duomenis,  prieigos  duomenis  ir  portalo  slaptažodžius,  kad  jie  netaptų  prieinami  tretiesiems  asmenims.  Jūs
atsakote  už  nuostolius,  atsiradusius  dėl  jūsų  aplaidaus  arba  tyčinio  trečiųjų  asmenų  elgesio,  sužinojus  jūsų
slaptažodį. Jei praradote klientų duomenis, prieigos duomenis arba įtariate, kad jie galėjo tapti žinomi tretiesiems
asmenims, nedelsdami apie tai informuokite „Delticom“.
3.3 Privalote užtikrinti reguliarų elektroninių laiškų gavimą ir jų tikrinimą.

§ 4 Naudojimo teisės
4.1 Perduodami pasiūlymo formavimui reikalingus duomenis (pvz., įkainius, nuotraukas, rezervacijos duomenis)
(„Duomenys apie dirbtuves"),  „Delticom“ ir su ja susijusioms įmonėms suteikiate neišskirtinę, perleidžiamą,
laiko ir erdvės atžvilgiu neribotą teisę naudoti perduotą turinį.



4.2 Jei sutarties vykdymo laikotarpiui „Delticom“ jums suteikė programinės įrangos programas, jums suteikiama
neišskirtinė, neperleidžiama, sutarties galiojimo laikotarpiui apribota teisė programinę įrangą naudoti tik vienoje
jūsų naudojamoje techninėje įrangoje.

4.3 Montavimo partnerio įrašai duomenų bazėje laikomi intelektine nuosavybe. Juos atskirai ir kartu draudžiama
publikuoti kituose interneto puslapiuose arba kitose masinio informavimo priemonėse. Tolimesnis apdorojimas ir
naudojimas visų rūšių masinio informavimo priemonėse leidžiamas tik iš anksto gavus „Delticom“ sutikimą.

§ 5 Sutarties trukmė, nutraukimas
5.1 Sutartis  sudaroma terminuotam laikotarpiui.  Kiekviena sutarties šalis  turi  teisę sutartį  nutraukti  įprastine
tvarka, raštu, likus 4 savaitėms iki mėnesio pabaigos.

5.2 Paliekama galioti išimtinė teisė nutraukti sutartį.
„Delticom“ svarbi priežastis nutraukti sutartį gali būti, jei

- montavimo partneris tretiesiems asmenims perdavė kliento arba „Delticom“ duomenis;
- montavimo partneris kenkia įmonės reputacijai  arba pateikia atsiliepimus apie klientą ar trečiuosius

asmenis, galinčius pakenkti „Delticom“ reputacijai;
- montavimo partneris nutraukia komercinę veiklą;
- montavimo partneris sukčiauja, vagia ar įvykdo kitą nusikaltimą arba yra pagrįstas tokio nusikaltimo

įtarimas.

§ 6 Prieigos blokavimas, leidimas
6.1 „Delticom“ turi teisę užblokuoti jūsų prieigą, jei yra pagrįstų įtarimų, kad prie dirbtuvių prieiga pasiekiama
tretiesiems  asmenims  arba  yra  kitaip  neleistinai  naudojami  duomenys  iš  duomenų  bazės  arba  viršijamos
naudojimo teisės.

6.2 „Delticom“ atleidžiama nuo bet kokių pretenzijų, kurias pareiškė tretieji asmenys dėl jūsų nustatyto turinio
pažeidę jūsų teises.

6.3 „Delticom“ neužtikrina portalo prieinamumo.

§ 7 „Delticom“ atsakomybė
7.1 „Delticom“ šios  sutarties  ribose atsako už nuostolius,  atsiradusius,  jei:  (i)  „Delticom“ arba jos  įgaliotas
atstovas ar įgalioti asmenys atliko tyčinius ar grubius veiksmus; (ii) buvo pažeista „Delticom“ prievolė, turinti
esminę reikšmę siekti sutarties tikslo (pagrindinės sutartinės prievolės); (iii) šios pretenzijos kyla iš atsakomybės
už gaminio kokybę įstatymo.

7.2 „Delticom“ visiškai atsako už nuostolius, atsiradusius dėl tyčinio ar ypač aplaidaus elgesio, arba sukėlus
pavojų gyvybei,  kūnui ar  sveikatai.  Kitais atvejais pretenzija  dėl  nuostolių atlyginimo apribota iki  iš  anksto
įprasta  tvarka  sutartyje  nustatytų  nuostolių.  Atsakomybė,  kylanti  iš  įstatymo  dėl  atsakomybės  už  gaminio
kokybę, lieka galioti.

7.3 Jei praradote savo duomenis, „Delticom“ atsako tik tuomet, jei turėjote atsargines kopijas arba kitais būdais
užtikrinote, kad duomenis galima atkurti pateisinamomis išlaidomis.

§ 8 Baigiamosios nuostatos
8.1 Jūs aiškiai sutinkate, kad neprieštaraujate gauti „Delticom“ kontaktinius elektroninius laiškus. „Delticom“
retkarčiais jus informuos apie naujus montavimo partnerio modulius bei esamų modelių tobulinimą e-komercijos
srityje.

8.2 Vienintelė jurisdikcijos ir jos vykdymo vieta yra Hanoveris. Šiai sutarčiai galioja tik Vokietijos Federacinės
Respublikos teisė, išskyrus JT Vienos Konferenciją dėl tarptautinio pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).

8.3 „Delticom“ turi teisę perleisti jūsų teises ir pareigas, kylančias iš šios sutarties, trečiajai šaliai, apie tai jus
įspėjusi prieš 4 savaites. Tokiu atveju gavę pranešimą apie sutarties perėmimą, turite teisę nedelsdami nutraukti
sutartį.

8.4 „Delticom“,  laikydamasi  nutraukimo  termino,  turi  teisę  bet  kuriuo  metu  dėl  objektyvių  priežasčių



vienašališkai iš dalies ir (arba) visai pakeisti esamas nuostatas. Objektyvios priežastys, tačiau neišimtinės, gali
būti pavyzdžiui, teisinių nuostatų arba jurisdikcijos pakeitimas. Partneriui paliekama aiškiai išreikšta galimybė
raštu prieštarauti dėl paskelbtų būsimų pakeitimų per priimtiną 14 dienų laikotarpį. Prieštaravimą galima pateikti
elektroniniu  paštu.  Terminui  užtikrinti  svarbu,  kada  prieštaravimas  pasiekė  „Delticom“.  Partneriui  aiškiai
nurodoma, kad pateikus prieštaravimą nesilaikant termino, pakeitimai esamuose sutartiniuose santykiuose bus
įgyvendinti. „Delticom“ montavimo partneriui raštu pateiks pakeistas sąlygas prieš joms įsigaliojant ir atkreips
ypatingą dėmesį į naująją tvarką bei jos įsigaliojimo datą.

8.5  Jei  šios  sutarties  nuostatos  būtų  negaliojančios  arba  neįgyvendinamos  arba  tapo  negaliojančiomis  arba
neįgyvendinamos po sutarties sudarymo, juridinė sutarties galia lieka nepakitusi. Negaliojanti ar neįvykdoma
sąlyga turi  būti  pakeista  tokia galiojančia  ir  įvykdoma tvarka,  kurios  poveikis  labiausiai  atitinka  ekonominį
tikslą, kurio siekė sutarties šalys remdamosi negaliojančia arba neįgyvendinama nuostata. Pateiktos nuostatos
atitinkamai galioja tuo atveju, kai nustatoma, kad sutartis turi spragų.


