
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS 

Tomas Solovejus, veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą nr. 617906, toliau 
vadinamas Pardavėju, ir ____________________________, asmens 
kodas____________________, gyvenantis ___________________________, toliau vadinamas 
Pirkėju, toliau kartu Sutartyje vadinami Šalimis, sudarė šią drugelių pirkimo-pardavimo sutartį, 
toliau vadinamą Sutartimi: 

1. Sutarties objektas 

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekę, Pirkėjui nuosavybėn, o Pirkėjas 
įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją sumą, nustatytą šios Sutarties 2 straipsnyje. 

2. Prekės kaina 

2.1. Drugelių kaina yra ________ euro _______euro centų  

3. Prekės  priėmimas-perdavimas.  

3.1. Pardavėjas perduoda prekę iš anksto sutartoje vietoje ir sutartu laiku.  

3.2. Priėmimo-perdavimo metu pardavėjas užtikrina, jog pristatyta prekė kokybiška, atitinka 
sutartas sąlygas.  

3.3. Už papildomą mokestį prekė gali būti pristatoma į kitą miestą.  

4. Atsiskaitymai ir mokėjimai 

4.1. Sumą, nurodytą šios Sutarties 2 straipsnyje, už Pardavėjo parduodamą prekę Pirkėjas 
sumoka Pardavėjui tokia tvarka: 

4.2. 50 proc. Sumos, t.y. _________________sumokami avansu mokėjimo pavedimu į 
Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą  2 savaitės iki užsakymo vykdymo. 

4.3. likusią sumą ________________ , sumoka Pardavėjui prekės priėmimo-perdavimo 
metu,arba perveda į Pardavėjo atsiskaitomąją  sąskaitą 1 d. prieš atsiimant prekę.  

5. Atsakomybė 

5.1. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir 
laiku Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

6. Pardavėjo atsakomybė, teisės ir pareigos 

6.1. Pardavėjas garantuoja, kad užsakymas vykdomas ir bus pristatytas sutartu laiku.  

(sudarymo vieta, data)
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6.2. Pardavėjas garantuoja, kad perdavimo Pirkėjui metu prekė yra kokybiška ir atitinka 
sutartas sąlygas.  

6.3. Pardavėjas turi teisę reguliuoti užsakymo rūšį savo nuožiūra, nekeisdamas kainos.  

6.4. Pardavėjas turi teisę nevykdyti užsakymo, jei pirkėjas nesilaiko sutartyje nurodytų 
sąlygų, suma sumokėta avansu negražinama.  

6.5. Pardavėjas privalo informuoti pirkėją apie perkamos prekės  priežiūros sąlygas.  

7. Pirkėjo atsakomybė, teisės ir pareigos 

7.1. Pirkėjas garantuoja, kad laikysis sutartyje nurodytų sąlygų.  

7.2. Pirkėjas įsipareigoja laiku atsiskaityti už prekę. 

7.3. Pirkėjas įsipareigoja sutartu laiku atsiimti prekę. 

7.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis prekės priežiūros sąlygų, jei dėl jo kaltės prekė tampa 
netinkama naudojimui, pretenzijos Pardavėjui nepriimamos.  

8. Sutarties galiojimas ir pakeitimas 

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki galutinio tarpusavio atsiskaity-
mo.  

8.2. Jei  pirkėjas Sutarties pasirašymo metu yra nepilnametis asmuo, už Sutarties sąlygų 
vykdymą yra atsakingi jo tėvai, įtėviai ar globėjai, kurie pasirašo šią Sutartį kartu su 
Pirkėju. 

8.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau 
pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui kainos dalį, 
proporcingą atliktiems darbams, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Pardavėjas, 
norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš 
Pirkėjo  momento.  

9. Baigiamosios nuostatos 

9.1. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybomis. Nesusitarus ginčai 
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

9.2.  Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną 
kiekvienai Šaliai.  

TOMAS

(vardas)

SOLOVEJUS

(pavardė, asmens kodas)

(Adresas)

Individualios veiklos vykdymo pažyma nr. 
617906,  
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Šalių adresai  ir parašai:

(telefono nr.)

Tel: +370 607 76690

(parašas) (parašas)
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