ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. xxx-2018
BENDROSIOS SĄLYGOS
1.
Sutarties sąvokos
1.1.
Sutartis – Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, susidedanti iš Sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Sutarties BS) ir Sutarties specialiosios dalies (toliau – Sutarties SD)
1.2.
Sutarties BS – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, kuriame nustatytos bendrosios ir standartinės Sutarties sąlygos.
1.3.
Sutarties SD – dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, kuriame nustatytos T iekėjo ir Vartotojo sutartos konkrečios Sutarties sąlygos kaip elektros energijos
kiekis, kaina, tiekimo laikotarpis bei kitos Šalių sutartos sąlygos.
1.4.
Tiekėjas – įmonė, nurodyta Sutarties SD, Sutarties pagrindu parduodanti Vartotojui elektros energiją.
1.5.
Vartotojas – Sutarties SD nurodytas asmuo, Sutarties pagrindu perkantis iš Tiekėjo elektros energiją.
1.6.
Savitarna – Tiekėjo savitarnos svetainė pasiekiama adresu https://et.manogile.lt/login Vartotoją identifikuojant pagal Sutarties SD suteiktą kliento kodą ir sutarties numerį.
1.7.
Pasiūlymas – Tiekėjo Vartotojui per Savitarną arba Vartotojo elektroniniu paštu siunčiamas individualus pasiūlymas dėl naujos Sutarties sudarymo arba esamos Sutarties pakeitimo.
1.8.
Šalis – Tiekėjas arba Vartotojas, kiekvienas atskirai. Šalys – Tiekėjas ir Vartotojas abu kartu.
1.9.
Objektai – Visi Vartotojo nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomi objektai, į kuriuos Sutarties pagrindu Tiekėjas tiekia elektros energiją, nebent Vartotojas skirstymo ir/ar
perdavimo operatoriui, kartu su Tiekėju arba atskirai, nurodytų kitus objektus.
2.
Šalių patvirtinimai ir garantijos
2.1.
Šalys viena kitai patvirtina ir garantuoja, kad:
2.1.1.
šios Sutarties pasirašymas ir vykdymas nepažeidžia jokių susitarimų su kreditoriais ir neprieštarauja jokiems Šaliai taikomiems teisės aktams;
2.2.
Vartotojas papildomai patvirtina ir garantuoja, kad:
2.2.1.
Sutarties SD nurodyti Vartotojo įgalioti asmenys yra tinkamai Vartotojo įgalioti ir Vartotojas prisiima visišką atsakomybę bei įgalioja šiuos asmenis atlikti visus veiksmus, susijusius
su šios Sutarties pratęsimu, pakeitimu arba nutraukimu įskaitant ir visus veiksmus prisijungus prie Savitarnos;
2.2.2.
visi Objektai, kuriems pagal šią Sutartį tiekiama elektros energija, jam priklauso nuosavybės teise ar valdomi kitu teisėtu pagrindu arba yra gautas Objektų savininkų sutikimas
sudaryti šiai Sutarčiai;
2.2.3.
tinkamai ir laiku informuos Tiekėją, pateikdamas tai įrodantį dokumentą, jeigu bus visiškai ar laikinai atleistas nuo prievolės mokėti akcizą už elektros energiją;
2.2.4.
Vartotojo energijos vartojimo pajėgumai neviršija 600 GWh (šešių šimtų gigavatvalandžių) per metus, nebent Sutarties sudarymo metu Vartotojas Tiekėjui nurodo kitaip.
Vartotojas įsipareigoja tinkamai ir laiku, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, informuoti Tiekėją, jeigu Vartotojo energijos vartojimo pajėgumai pasiektų arba viršytų 600
GWh (šešis šimtus gigavatvalandžių) per metus;
2.2.5.
Vartotojas buvo tinkamai informuotas apie jo teisę pasinaudoti energijos efektyvumo priemonėmis, daugiau informacijos pateikiama Lietuvos Energetikos ministerijos puslapyje
adresu: http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/energijos-vartojimo-efektyvumas arba Europos Sąjungos Komisijos puslapyje adresu: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency;
2.2.6.
perskaitė ir susipažino su Sutarties sąlygomis, jam buvo suteiktos galimybės šias sąlygas individualiai aptarti.
3.
Sutarties dalykas
3.1.
Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir patiekti elektros energiją Vartotojui į Objektus, o Vartotojas įsipareigoja įsigyti ir priimti elektros energiją bei už ją atsiskaityti Sutartyje
nustatyta tvarka ir sąlygomis.
4.
Elektros energijos kaina
4.1.
Vartotojas už nupirktą elektros energiją Tiekėjui moka Sutarties SD sąlygose nustatytą elektros energijos kainą. Elektros energijos kaina Sutartyje yra pateikiama nepridėjus PVM
ir/ar kitų Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų mokesčių ir/ar rinkliavų, kurie taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Visi iš Sutarties vykdymo kylantys mokesčiai
apmokami Vartotojo.
5.
Apmokėjimas, delspinigiai, prievolių užtikrinimas
5.1.
Elektros energijos vartojimo ataskaitinis laikotarpis – 1 (vienas) kalendorinis mėnuo. Tiekėjas išrašo PVM sąskaitą – faktūrą už elektros energiją, suvartotą per ataskaitinį laikotarpį, ir,
ne vėliau kaip iki 10 (dešimtos) kiekvieno po ataskaitinio kalendorinio mėnesio dienos, pateikia ją Vartotojui.
5.2.
Vartotojas už elektros energiją, suvartotą per ataskaitinį laikotarpį, sumoka Tiekėjui pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą iki Sutarties SD sąlygose nurodytos kalendorinės
dienos imtinai (jei mokėjimo diena yra ne darbo diena, už suvartotą elektros energiją Vartotojas gali sumokėti iki po jos einančios darbo dienos imtinai). Visi mokėjimai laikomi atlikti nuo
pinigų įskaitymo į Tiekėjo banko sąskaitą dienos.
5.3.
Šalis, Sutartyje nustatytais terminais neįvykdžiusi savo piniginių prievolių, privalo mokėti kitai Šaliai delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą
mokėti kalendorinę dieną. Tikslus delspinigių dydis nustatomas Sutarties SD;
5.4.
Tiekėjas, prieš sudarant Sutartį, ar Sutarties galiojimo laikotarpiu identifikavęs Vartotojo mokumo rizikos padidėjimą turi teisę pareikalauti pateikti Vartotojo, taip pat su Vartotoju
susijusių asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, motininės, dukterinių ir seserinių įmonių, paskutines (naujausias) finansines ataskaitas ir kitą svarbią informaciją (apie teisminius ginčus,
mokestinių ir sutartinių prievolių vykdymą, gautas baudas ir kt.).
5.5.
Tiekėjui Sutarties SD numačius Vartotojo prievolių vykdymo užtikrinimą, Vartotojas privalo pateikti Tiekėjui priimtiną užtikrinimą ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo
Sutarties sudarymo dienos.
5.6.
Tiekėjas, Sutarties galiojimo laikotarpiu identifikavęs Vartotojo mokumo rizikos padidėjimą arba gavęs išorinių kreditingumą vertinančių bendrovių rekomendacijas arba ekspertiškai
įvertinęs Vartotojo pateiktas finansines ataskaitas, jei jų rodikliai neatitinka Tiekėjo rodiklių arba jei Vartotojas daugiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų vėluoja apmokėti PVM sąskaitąfaktūrą, arba jei Vartotojui pradėta bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūra ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių manyti, kad Vartotojas nevykdys ar netinkamai vykdys savo
prievoles pagal Sutartį, Tiekėjas turi teisę reikalauti Vartotojo pateikti Tiekėjui priimtiną Vartotojo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonę per 15 (penkiolika)
kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos. Tiekėjui pareikalavus, o Vartotojui nepateikus Tiekėjui priimtinos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, Tiekėjas turi teisę sustabdyti
elektros energijos tiekimą.
6.
Sutarties galiojimas, pratęsimas ir pabaiga
6.1.
Jeigu Sutarties SD sąlygose nėra numatytas konkretus Sutarties galiojimo terminas, Sutartis sudaroma neterminuotam laikui.
6.2.
Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Sutartis sudaryta terminuotam laikui, tačiau nei viena iš Sutarties Šalių ne vėliau nei 30 kalendorinių dienų iki Sutarties pabaigos neinformuoja kitos
Šalies apie Sutarties pratęsimą ir sutarties pratęsimo sąlygas, Sutartis automatiškai nutrūksta ir Šalių sutartiniai santykiai pasibaigia – Tiekėjas nebetiekia Vartotojui elektros energijos, nebent
Šalys susitartų kitaip.
6.3.
Sutartis pasibaigia Šalims tinkamai įvykdžius iš šios Sutarties kylančias prievoles.
6.4.
Sutartis laikoma iš esmės pažeista jeigu įgyvendinama viena iš žemiau esančių sąlygų:
6.4.1.
Šalies patvirtinimai ir garantijos pateikti šios Sutarties BS 2 dalyje tampa neteisingi ar netikslūs ir per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po atitinkamo pranešimo iš kitos Šalies gavimo
toks pažeidimas neištaisomas;
6.4.2.
Vartotojas 15 (penkiolika) ar daugiau kalendorinių dienų vėluoja sumokėti jam priklausančias pagal šią Sutartį mokėti sumas arba Vartotojas nepateikia arba laiku nepateikia
prievolių užtikrinimo priemonių;
6.4.3.
bet kuris Objektas, kuriam yra tiekiama elektros energija, yra perduodamas trečiajam asmeniui iš anksto raštu neinformavus Tiekėjo, išskyrus kai šis asmuo pareiškė pageidavimą
sudaryti Sutartį pagal šios Sutarties sąlygas;
6.4.4.
nutraukiama Vartotojo ir perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriaus sudaryta elektros energijos persiuntimo ir (ar) perdavimo paslaugos sutartis ar dėl Vartotojo
kaltės sustabdomas jos vykdymas;
6.4.5.
Tiekėjas netenka nepriklausomo tiekėjo licencijos.
6.5.
Šalys turi teisę nutraukti Sutartį raštu įspėjus viena kitą prieš Sutarties SD nurodytą įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą, jeigu Sutartis yra nutraukiama dėl Sutarties esminio
pažeidimo. Esminis Tiekėjo Sutarties pažeidimas – praleistas prievolės įvykdymo terminas ir (ar) Tiekėjo prievolės per papildomai nustatytą terminą neįvykdymas.
6.6.
Kai Sutarties SD nurodyta, kad sudaryta neterminuota Sutartis, kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai, nesant esminio sutarties pažeidimo, nutraukti neterminuotą Sutartį apie tai
raštu įspėjusi kitą Šalį prieš Sutarties SD nurodytą įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą. Šalis, nutraukusi tokią neterminuotą Sutartį nesilaikydama Sutarties SD nustatyto įspėjimo
apie Sutarties nutraukimą termino, kitai Šaliai pareikalavus įsipareigoja sumokėti 20 proc. paskutinės iki Sutarties nutraukimo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros (be PVM) dydžio baudą, kurie
laikomi minimaliais neginčijamais Šalies nuostoliais.
6.7.
Kai Sutarties SD nurodyta, kad sudaryta terminuota Sutartis, Šalis, raštu įspėjusi ir nutraukusi tokią terminuotą Sutartį nesant esminio Sutarties pažeidimo anksčiau SD nurodyto
Sutarties galiojimo termino, kitai Šaliai pareikalavus, įsipareigoja sumokėti visose Sutarties galiojimo laikotarpiu išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų mokėtinų sumų (be PVM)
vidurkio, padauginto iš dviejų (t.y. dviejų vidutinių sąskaitų) dydžio baudą, kuri laikoma minimaliais neginčijamais Šalies nuostoliais.
6.8.
Vartotojas, perdavęs Objektą trečiajam asmeniui, moka Tiekėjui už tame Objekte suvartotą elektros energiją už laikotarpį iki šios Sutarties tinkamo nutraukimo (ar jos nutraukimo
atitinkamo Objekto atžvilgiu) laikantis teisės aktuose nustatytų pranešimo perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriui terminų, išskyrus atvejus, jei Šalys raštu susitaria kitaip.
6.9.
Šalys susitaria, kad Sutarties pakeitimai, kai jie atliekami dėl pasikeitusių teisės aktų, arba keičiant Sutarties BS 1 (Sąvokos) ir 5 (Apmokėjimas, delspinigiai, prievolių užtikrinimas)
dalis nėra laikomi Sutarties pakeitimu ir apie tokius pakeitimus Vartotojas tik informuojamas Savitarnoje ar kitais, Sutarties SD nustatytais būdais.
7.
Šalių atsakomybė
7.1.
Šią Sutartį netinkamai vykdanti Šalis privalo kitai Šaliai ir Šalies pasitelkiamoms trečiosioms šalims atlyginti visus dėl netinkamo Sutarties vykdymo patirtus nuostolius.
7.2.
Tiekėjas neatsako už vėlavimą pradėti tiekti elektros energiją pagal šią Sutartį, jei šis vėlavimas yra kilęs dėl Vartotojo laiku ir tinkamai nepateiktos teisingos informacijos Tiekėjui ar

tretiesiems asmenims, kiek tai yra reikalinga tam, kad Tiekėjas galėtų parduoti ir patiekti elektros energiją Vartotojui.
7.3.
Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepateikia Vartotojui PVM sąskaitos – faktūros per Sutarties BS 5.1. punkte nurodytą terminą, Vartotojas turi teisę už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą
elektros energiją sumokėti tiek dienų vėliau, kiek Tiekėjas vėluoja pateikti PVM sąskaitą – faktūrą.
8.
Baigiamosios nuostatos
8.1.
Jei tarp šios Sutarties BS ir Sutarties SD nuostatų yra prieštaravimas, taikomos Sutarties SD nuostatos. Šalių teisiniai santykiai ir sąvokos, kurių nereguliuoja ši Sutartis, yra aiškinami ir
sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis.
8.2.
Šalys įsipareigoja išlaikyti informacijos, išdėstytos šioje Sutartyje, bei informacijos, kurią Šalys suteikė viena kitai sudarydamos ir vykdydamos šią Sutartį, konfidencialumą ir be
išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų imperatyviai numatytus atvejus, arba jei toks atskleidimas reikalingas
tinkamam Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas viešai prieinamai informacijai. Šalys garantuoja, kad visa informacija, susijusi su
šia Sutartimi, ypatingai ta, kuri nurodyta Sutarties SD, yra konfidenciali ir sudaro Tiekėjo komercinę paslaptį, ir negali jokia apimtimi būti atskleista jokioms trečiosioms šalims, išskyrus su
Šalimi susijusius asmenis (motininę ir dukterinę bendroves), be rašytinio Tiekėjo sutikimo, išskyrus, kai tokią informaciją ar Sutartį Šalis privalo pateikti valstybinės valdžios institucijoms ar
įstaigoms, teismams Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais bei tvarka, savo teisininkams ir auditoriams. Šalys susitaria, kad Tiekėjas galės teikti informaciją apie Vartotojo
elektros energijos kiekius bei kitus Sutarties ir Sutarties vykdymo duomenis įmonėms, vykdančioms Tiekėjo klientų aptarnavimo veiklą, kiek tai reikalinga šios Sutarties tinkamam vykdymui.
Vartotojas patvirtina, kad veiksmai, kuriais Tiekėjas perduoda informaciją ir kitus juridinio asmens duomenis šiame punkte nurodytiems asmenims, nebus laikomi Tiekėjo ir Vartotojo
komercinės paslapties atskleidimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nesilaikymu ar Sutarties konfidencialumo laikymosi įsipareigojimų pažeidimu.
8.3.
Šia Sutartimi numatytus Šalių įsipareigojimus Vartotojas neturi teisės perleisti kitam juridiniam asmeniui pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų reikalavimus be
atskiro Tiekėjo rašytinio sutikimo, o Tiekėjui neatsakius per 10 (dešimt) darbo dienų, laikoma, kad Tiekėjas tokį sutikimą davė. Pasirašydamas šią Sutartį Vartotojas išreiškia išankstinį
sutikimą, kad Tiekėjas turi teisę be atskiro Vartotojo sutikimo perleisti visas teises ir pareigas pagal šią Sutartį kitiems asmenims reorganizavimo, verslo ar verslo dalies pirkimo pardavimo
atvejais.
8.4.
Vartotojui tinkamai nevykdant piniginių prievolių pagal šią Sutartį, Tiekėjas turi teisę informaciją apie Vartotoją, kai vartotojas yra juridinis asmuo, ir jo įsiskolinimą skelbti viešai bei
šiuos duomenis atskleisti bet kokiems tretiesiems asmenims.
8.5.
Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas tvarkytų Vartotojo duomenis įstatymų nustatyta tvarka Sutarties sudarymo ir vykdymo, įsiskolinimo valdymo ir mokumo vertinimo tikslais, laikantis
Tiekėjui nustatytų pareigų bei užtikrinant Vartotojo teises.
8.6.
Visos Vartotojo pretenzijos sprendžiamos Tiekėjo patvirtinta ir jo interneto svetainėje viešai skelbiama tvarka. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių
tarpusavio susitarimu, o Šalims nepavykus ginčo išspręsti per 20 kalendorinių dienų nuo vienos Šalies kreipimosi į kitą Šalį, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta
tvarka.
8.7.
Šiai Sutarčiai taikoma procesinė ir materialinė Lietuvos Respublikos teisė.
8.8.
Tam, kad Vartotojas galėtų naudotis Tiekėjo savitarnos svetaine, Vartotojui yra sukuriama Vartotojo paskyra Tiekėjo savitarnos svetainėje adresu https://et.manogile.lt/login, prie
kurios Vartotojas gali prisijungti naudodamas Vartotojui Tiekėjo suteiktus prisijungimo duomenis.
8.9.
Korespondenciją, taip pat pasiūlymus, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties pakeitimus, naujos Sutarties projektus, Sutarties SD nurodytos kainos ir/ar kiekio pasiūlymus (toliau –
Pasiūlymas arba Pasiūlymai) Tiekėjas siunčia Vartotojui per Sutarties SD Vartotojo pasirinktą kanalą (Savitarną, elektroniniu paštu, raštu), arba/ir kitais būdais Tiekėjo pasirinkimu
(elektroniniu paštu, raštu). Tais atvejais, kai Vartotojas pasirinko Savitarną, tačiau Vartotojas nepageidauja veiksmų, susijusių su korespondencijos siuntimu Tiekėjui atlikti per Savitarną,
Vartotojas juos gali atlikti elektroniniu paštu arba registruotu paštu. Tokiais atvejais visa minima informacija ar jos dalis perduodama Tiekėjui registruotu laišku arba elektroniniu laišku,
rekvizituose nurodytu Tiekėjo adresu.
8.10. Visais atvejais, Tiekėjas, siųsdamas Pasiūlymą Vartotojui, nurodo:
·
Tokio Pasiūlymo galiojimo terminą;
·
Tokio Pasiūlymo sąlygas, nurodytas Sutarties SD;
·
Vartotojo teisę nesutikti su Pasiūlymu. Gavęs Pasiūlymą Vartotojas su Pasiūlymu gali sutikti perskaitęs visą Pasiūlyme nurodytą informaciją ir Savitarnoje pažymėjęs punktą „Sutinku“,
jei Pasiūlymas siunčiamas per Savitarną.
8.11. Šalys susitaria ir laiko, kad Vartotojas atmetė Tiekėjo pasiūlymą jeigu:
·
Savitarnoje Vartotojas paspaudžia „Nesutinku“, jei Pasiūlymas buvo pateiktas Savitarnoje; arba
·
Baigiasi Tiekėjo nurodyto Pasiūlymo galiojimo laikas.
8.12. Bet kokios Vartotojo pastabos ar pastebėjimai dėl Pasiūlymo nėra ir jokia apimtimi negali būti laikomas Priešpriešiniu Vartotojo pasiūlymu ir nėra saistantis ar įpareigojantis Tiekėją.
8.13. Vartotojas ir Vartotojo Sutarties SD įgalioti asmenys įsipareigoja Vartotojo vardu tinkamai ir sąžiningai naudotis Savitarna. Pirmą kartą prie Savitarnos Vartotojas ir/ar Vartotojo
Sutarties SD įgalioti asmenys gali prisijungti naudojant Sutarties SD Tiekėjo suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį, kurį, poreikiui esant, galima pakeisti pirmą kartą sėkmingai prisijungus
prie Savitarnos. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų Tiekėjo suteiktą ar Vartotojo sugalvotą
prisijungimo prie Savitarnos slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji
asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Savitarna ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Vartotojas taip pat įsipareigoja laikytis
https://et.manogile.lt/ naudojimosi taisyklių tiek, kiek šios taisyklės neprieštarauja Sutarties nuostatoms. Vartotojas garantuoja, kad visi veiksmai Savitarnos svetainėje atliekami Vartotojo
vardu yra atliekami tinkamai Vartojo įgaliotų asmenų ir prisiima visas iš to galinčias kilti neigiamas pasekmes.
8.14. Pasikeitus Sutartyje nurodytiems Šalies duomenims, Šalis privalo apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki numatomo pakeitimo, informuoti kitą Šalį Sutarties SD
Vartotojo pasirinktu Korespondencijos gavimo būdu.
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo (fizinio arba elektroninio) momento, o elektros energija parduodama nuo Sutarties SD nurodyto elektros energijos pardavimo laikotarpio pradžios. Visi
kiti sekantys Sutarties pakeitimai, atnaujinimai ir nutraukimai atliekami per Savitarną, nebent Šalys Sutarties SD susitartų kitaip, taip pat tais būdais, kaip tai numato Sutarties BS 8.9.
Vartotojas pasirašydamas patvirtina, kad su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis susipažino
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