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„HANBUD HENRYK PRUSZYŃSKI“ 

PIRKIMŲ PLATFORMOS „B2B“ TAISYKLĖS 

 

 
 

 

 

§ 1 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pirkimų platforma http://b2b.hanbud-dachy.pl/ veikia šiose Taisyklėse apibrėžta tvarka 

ir yra skirta įmonėms. 

2. Taisyklės apibrėžia Produktų pardavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo sąlygas bei 

reklamacijų nagrinėjimo tvarką, taip pat Pirkimų platformoje http://b2b.hanbud-

dachy.pl/teikiamų elektroninių paslaugų rūšis ir apimtis, jų teikimo tvarką, elektroninių 

paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo sąlygas. 

3. Kiekvienas Paslaugų gavėjas, pradėjęs veiksmus, kuriais siekiama naudoti Pirkimų 

platformos http://b2b.hanbud-dachy.pl/ teikiamas elektronines paslaugas, privalo 

laikytis šių Taisyklių nuostatų. 

4. Šiose Taisyklėse neaptartais atvejais taikomos šių teisės aktų nuostatos: 

4.1. 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo; 

4.2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento Nr. 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento); 

4.3. 2018 m. gegužės 10 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymo; 

4.4. 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso; 

4.5. kitų taikytinų Lenkijos teisės aktų. 

§ 2 

TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

1. KLIENTAS – Paslaugų gavėjas, kuris nėra Vartotojas, ketinantis sudaryti arba sudaręs 

Pardavimo sutartį su Pardavėju. 

2. VARTOTOJAS – fizinis asmuo, atliekantis su įmone teisinį veiksmą, tiesiogiai nesusijusį 

su jo vykdoma ūkine ar profesine veikla. 

3. PASKYRA – Paslaugos teikėjo informacinės sistemos išteklių rinkinys, žymimas 

individualiu vardu (vartotojo vardu) ir slaptažodžiu, kuriame kaupiami Paslaugos gavėjo 

duomenys, įskaitant informaciją apie pateiktus Užsakymus. Paskyrą sukuria Paslaugos 

teikėjas. 

4. NAUJIENLAIŠKIS – elektroninė paslauga, kuria Paslaugos gavėjas gali prenumeruoti ir 

nurodytu elektroninio pašto adresu gauti nemokamą Paslaugos teikėjo informaciją apie 

Pirkimų platformoje parduodamus Produktus. 

5. NAUJIENA – siūlomas Produktas, kuris Pardavėjo pasiūlyme pateikiamas 3 
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kalendorinius mėnesius nuo jo pardavimo pradžios. 

6. PRODUKTAS – Pirkimų platformoje siūlomas kilnojamasis daiktas, kuris yra Kliento ir 

Pardavėjo sudarytos Pardavimo sutarties dalykas. 

7. ĮMONĖ – fizinis, juridinis asmuo ir organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, 

kuriam atskiru įstatymu suteiktas teisinis veiksnumas, vykdantis savo vardu ūkinę 

veiklą, naudojantis Pirkimų platformą. 

8. TAISYKLĖS – šios Pirkimų platformos taisyklės. 

9. PIRKIMŲ PLATFORMA – Paslaugos teikėjo interneto paslauga, skirta tik Klientams, kurie 

nėra Vartotojai (Įmonėms), veikianti adresu http:// b2b.hanbud-dachy.pl/. 

10. PARDAVĖJAS, PASLAUGOS TEIKĖJAS – Henryk Pruszyński, vykdantis ūkinę veiklą 

bendrovės „HANBUD Henryk Pruszyński“ vardu, kuri registruota Lenkijos Respublikos 

centrinėje ūkinės veiklos apskaitos ir informacijos registre, tvarkomame 

kompetentingo ūkio reikalų ministro, veiklos vykdymo ir korespondencijos siuntimo 

adresas: ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski, PVM mokėtojo kodas 543-000-27-77, 

įmonės kodas 050091446, elektroninio pašto adresas (e. paštas) biuro@hanbud-

dachy.pl, telefono numeris +48 607 35 77 35  

11. PARDAVIMO SUTARTIS – Kliento ir Pardavėjo Pirkimų platformoje sudaryta Produkto 

pardavimo sutartis. 

12. ELEKTRONINĖ PASLAUGA – Pirkimų platformoje Paslaugos teikėjo Paslaugos gavėjui 

elektroniniu būdu teikiama paslauga. 

13. PASLAUGOS GAVĖJAS – fizinis, juridinis arba organizacinis vienetas, neturintis juridinio 

asmens statuso, kuriam įstatymas suteikia teisinį veiksnumą, naudojantis Elektroninę 

paslaugą. 

14. UŽSAKYMAS – Kliento valios deklaracija, kuria siūloma sudaryti Produkto pardavimo 

sutartį su Pardavėju. 

 

§ 3 

INFORMACIJA APIE PRODUKTUS IR JŲ UŽSAKYMUS, PASKYROS REGISTRAVIMAS 

1. Pirkimų platformoje http://b2b.hanbud-dachy.pl/  Produktai parduodami tik Klientams, 

kurie nėra Vartotojai, internetu Lenkijoje ir užsienyje. 

2. Norint peržiūrėti Pirkimų platformos asortimentą (Produktų aprašymus) ir pateikti 

Užsakymus tinklalapyje, būtina turėti Paskyrą. Paskyrą sukuria Paslaugos teikėjas. 

Paskyra sukuriama nemokamai. 

3. Paskyrai sukurti Klientas privalo pateikti asmenų, įgaliotų jo vardų teikti Užsakymus, 

duomenis ir nurodyti jų pareigas. Išskiriami 2 pareigų tipai: 

3.1. Vadovas – jam suteikiami visi įgaliojimai veikti Kliento vardu, įskaitant peržiūrėti 

Užsakymų istoriją ir kontroliuoti finansinius atsiskaitymus, 

3.2. Operatorius – jam suteikiami panašūs įgaliojimai kaip ir Vadovui, išskyrus 

nesuteikiama galimybė peržiūrėti mokėjimus. 

4. Paskyrai sukurti Klientas privalo Paslaugos teikėjui pateikti šiuos duomenis: 

4.1. Asmens vardas ir pavardė arba vartotojo vardą, 
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4.2. Nurodyti asmens pareigas (vadovas arba operatorius). 

4.3. Siūlomą Paskyros slaptažodį, 

4.4. Vartotojo paskyros elektroninio pašto adresą (galima naudoti asmeninio arba 1 

įmonės elektroninio pašto adresą). 

5. Prieš registruojant Paskyrą Klientas privalo sutikti su Taisyklėmis. Baigus registravimo 

procesą, Paslaugos teikėjas siunčia prieigos prie pardavimo sistemos patvirtinimą 

Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu. Prie Paskyros http://b2b.hanbud-dachy.pl/ 

jungiamasi nurodant paslaugos teikėjo atsiųstą vartotojo vardą. Slaptažodis sukuriamas 

pasirinkus „pamiršau slaptažodį“. Sistema sukuria slaptažodį, kuris siunčiamas anksčiau 

nurodytu elektroninio pašto adresu. Klientas visiškai atsako už jam suteikto vartotojo 

vardo ir paties susikurto slaptažodžio naudojimą.   

6. Pirkimų platformoje siūlomi Produktai neturi fizinių ir teisinių trūkumų ir yra teisėtai 

tiekiami į rinką. Pirkimų platformoje gali būti siūlom ir kiti produktai, kurių būsena yra 

kitokia nei nurodyta ankstesniame sakinyje. Tokių produktų charakteristika ir jų būsena 

turi būti aiškiai nurodyta Pardavėjo. 

7. Pirkimų platformos puslapiuose pateikiama informacija nėra pasiūlymas, kaip apibrėžta 

teisės aktuose. Klientas, teikdamas Užsakymą, pateikia pasiūlymą įsigyti tam tikrą 

Produktą jo aprašyme nurodytomis sąlygomis. 

8. Pirkimų platformos puslapiuose pateikiama Produkto kaina nurodyta Lenkijos zlotais 

(PLN), eurais (EUR) arba kita pažymėta valiuta ir joje įskaičiuotos visos kainos sudėtinės 

dalys, įskaitant PVM, jeigu taikomas. 

9. Pirkimų platformos puslapyje nurodyta Produkto kaina galioja Kliento užsakymo 

pateikimo akimirką. Klientui pateikus Užsakymą, atskirų Produktų kaina gali keistis 

(ypač dėl valiutos kurso ar gamintojo kainų pakeitimų). Į kainą neįskaičiuotos 

transporto išlaidos. Galimas išlaidas privalo suderinti šalys. 

10. Užsakymus taip pat galima teikti elektroninio pašto adresu biuro@hanbud-dachy.pl. 

11. Pirkimų platformoje Klientas gali pateikti Užsakymą, jeigu susipažįsta su Taisyklėmis ir 

sutinka su jų nuostatomis. 

12. Užsakymui pateikti būtina: 

12.1. prisijungti prie savo Paskyros, 

12.2. pasirinkti Produktus, 

12.3. pažymėti užsakomą kiekį ir įkelti į Užsakymą, 

12.4. papildomai užsakomas prekes, pvz., varžtus, latakus, tarpiklius, švieslangius, 

dvisienes plokštes ir pan., būtina nurodyti Užsakymo aprašomojoje dalyje (į 

Užsakymą šias prekes įkelia Paslaugos teikėjas), 

12.5. patvirtinti Užsakymą. 

13. Užsakymus galima teikti šiomis kalbomis: lenkų, vokiečių, anglų, lietuvių ir kitomis, 

jeigu jos nurodytos puslapyje.  

14. Pardavėjas vykdo nuo pirmadienio iki penktadienio pateiktus Užsakymus darbo 

valandomis, t. y. nuo 7:30 iki 15:00, darbo dienomis. Darbo dienomis po 15:00 

valandos, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis pateikti Užsakymai 
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nagrinėjami kitą darbo dieną. 

15. Akcijų (išparduodamų) produktų kiekis yra ribotas ir jų Užsakymai vykdomi gavimo 

tvarka, kol baigiasi tam tikro Produkto atsargos. Produktams, kuriems taikoma akcija, 

negalioja rezervavimo taisyklės. 

 

§ 4 

UŽSAKYMO VYKDYMAS IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS 

1. Pardavimo sutarčiai sudaryti būtina, kad prieš tai Klientas pateiktų Užsakymą Pardavėjo 

siūlomais būdais, laikydamasis Pirkimų platformos taisyklių 3 skirsnio nuostatų. 

2. Pateikus Užsakymą, jeigu nėra gamybos kliūčių, Pardavėjas nedelsdamas patvirtina, kad 

Užsakymą gavo. Užsakymas patvirtinamas Paslaugos teikėjui siunčiant Klientui 

automatinį e. laišką, kuriame patvirtinama, kad Užsakymas priimtas vykdyti. 

3. Užsakymą Klientas gali keisti tik tais atvejais, jeigu Paslaugos teikėjas nepradėjo vykdyti 

Užsakymo ir siūlomas pakeitimas nedaro įtakos Paslaugos teikėjo gamybos ciklui. 

Paslaugos teikėjui sutikus dėl Užsakymo pakeitimo, Klientas privalo nedelsdamas, bet 

ne vėliau nei per 24 valandas nuo Paslaugos teikėjo sutikimo, pateikti Paslaugos 

teikėjui siūlomus Užsakymo pakeitimus. Užsakymo pakeitimas patvirtinamas Paslaugos 

teikėjui siunčiant Klientui e. laišką, kuriame patvirtinama, kad Užsakymo pakeitimas 

priimtas. 

4. Visais Užsakymo teikimo ir vykdymo etapais Klientas turi galimybę sekti savo Užsakymo 

būseną. 

5. Klientas turi galimybę sekti savo Užsakymo būseną, gavęs Pirkimų platformos taisyklių 

2 ir 3 punkte minimą e. pašto žinutę. 

6. Klientas taip pat turi galimybę savo Paskyroje sekti Užsakymų ir mokėjimų istoriją. 

7. Kliento ir Pardavėjo Pardavimo sutartis sudaroma, Klientui gavus Pirkimų platformos 

taisyklių 2 ir 3 punktuose minimą e. pašto žinutę. 

8. Kiekviena Pardavimo sutartis patvirtinama pirkimo dokumentu (sąskaita faktūra), kuris 

pateikiamas su siunta. 

9. Jeigu Klientas gauna ne visą siuntą, t. y. negauna kai kurių užsakytų Produktų (ypač dėl 

to, kad jų trūksta sandėlyje ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių), bet 

pageidautų tam tikrą Produktą gauti, Klientas ir Paslaugos teikėjas sudaro reklamacijos 

aktą ir nustato sąlygas, kaip toliau vykdomas Užsakymas. 

 

§ 5 

MOKĖJIMO BŪDAI 

1. Pardavėjas suteikia galimybę atsiskaityti šiais mokėjimo būdais: 

1.1. tradiciniu mokėjimo pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą, 

1.2. mokėti grynaisiais asmeniškai atsiimant. 

2. Atsiskaitant tradiciniu pavedimu būtina mokėti į banko sąskaitą Nr. …………………………… 

(Bankas ………………………), HANBUD Henryk Pruszyński ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk 

Podlaski, PVM mokėtojo kodas 543-000-27-77. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti 
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„Sąskaita faktūra Nr. ………..“. 

3. Atlikdamas 1.1 punkte nurodytą mokėjimą Klientas privalo sumokėti kainą pagal 

Pardavimo sutartį per terminą, suderintą su Pardavėju. 

4. Užsakymų, kurie siunčiami sumokėjus pavedimu, Produktas siunčiamas tik gavus 

pavedimą. Ankstesnis sakinys netaikomas atvejams, kai individualiai su Klientu 

suderinamas mokėjimo terminas. 

 

§ 6 

PRODUKTO PRISTATYMO IŠLAIDOS, TERMINAS IR BŪDAI 

1. Produkto pristatymo išlaidas sumoka Klientas arba Pardavėjas (pagal susitarimą).  

2. Produkto pristatymo terminą sudaro Produkto pagaminimo, komplektavimo ir 

pristatymo trukmė. Produkto pagaminimo trukmė priklauso nuo Paslaugos teikėjo 

gamybos pajėgumų. 

3. Produkto komplektavimo trukmė yra iki 60 dienų. Nuo Paslaugos teikėjo 

nepriklausančių aplinkybių atveju komplektavimo trukmė gali keistis (ilgėti).  

4. Produktas pristatomas per Pardavėjo ir Kliento suderintą terminą (produktai pristatomi 

tam tikromis savaitės dienomis nuo pirmadienio iki šeštadienio, išskyrus sekmadienius 

ir švenčių dienas). 

5. Klientas gali asmeniškai atsiimti Produktą, iš anksto suderinęs telefonu arba 

elektroniniu paštu. 

6. Jeigu užsakomi Produktai, kurių pateikimo atsiimti terminai skiriasi, pateikimo atsiimti 

terminas gali pailgėti. 

 

§ 7 

REKLAMACIJOS DĖL PRODUKTŲ 

1. Visos reklamacijos, pranešimai apie Produktų trūkumus turi būti teikiami laikantis 

Bendrųjų produktų pardavimo sąlygų (BPS), kurios yra neatskiriama šių Taisyklių dalis, 

pateikiamų „HANBUD“ prekybos atstovų arba skelbiamų „HANBUD“ tinklalapiuose. 

2. Kliento sutikimas su Taisyklėmis reiškia, kad Klientas susipažino ir sutinka su „HANBUD“ 

Bendrosiomis produktų pardavimo sąlygomis (BPS). 

 

§ 8 

KITOS ĮMONĖMS TAIKOMOS NUOSTATOS (B2B) 

1. Pardavėjas turi teisę atsisakyti su Klientu, kuris nėra Vartotojas, sudarytos Pardavimo 

sutarties per 14 dienų nuo jos sudarymo dienos. Šiuo atveju Pardavimo sutarties 

galima atsisakyti nenurodant priežasties ir dėl to Klientas, kuris nėra Vartotojas, neturi 

teisės reikšti kokius nors reikalavimus Pardavėjui. 

2. Atsižvelgiant į Produkto specifiką ir jo savybes, perdavus Užsakymą vykdyti, Klientas 

neturi teisės atsisakyti Pardavimo sutarties ir grąžinti Produktą. 

3. Neatsiėmus Užsakymo dėl jo kaltės, Klientas neatleidžiamas nuo pareigos visiškai 

atsiskaityti su Paslaugos teikėju už Užsakymo įvykdymą. 
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4. Pardavėjas turi teisę Klientams, kurie nėra Vartotojai, apriboti suteiktus mokėjimo 

būdus, taip pat reikalauti iš anksto apmokėti dalį ar visą pardavimo kainą, 

neatsižvelgiant į Kliento pasirinktą mokėjimo būdą ir Pardavimo sutarties sudarymo 

faktą. 

5. Su Produktu susijusi nauda ir prievolės bei Produkto atsitiktinio praradimo ar 

sugadinimo rizika atitenka Klientui, kuris nėra Vartotojas, nuo akimirkos, kai Pardavėjas 

išduoda Produktą vežėjui arba Klientui (jeigu Produktas pristatomas Pardavėjo nuosavu 

transportu). 

6. Jeigu Produktas pristatomas vežėjo transportu, Pardavėjas neatsako už Produkto 

praradimą, nuostolį ar sugadinimą, atsiradusį nuo Produkto priėmimo vežti iki išdavimo 

Klientui, taip pat neatsako už siuntos vėlavimą. 

7. Jeigu Produktas pristatomas Pardavėjo nuosavu transportu, Pardavėjas neatsako už 

Produkto praradimą, nuostolį ar sugadinimą, atsiradusį nuo Produkto išdavimo Klientui. 

8. Klientas, kuris nėra Vartotojas, privalo patikrinti siuntą konkrečiai siuntos rūšiai 

nustatytu laiku ir būdu. 

9. Išsiuntus Produktą Klientui vežėjo transportu ir nustačius Produkto nuostolį ar 

sugadinimą gabenant, Klientas privalo imtis visų priemonių, būtinų vežėjo atsakomybei 

nustatyti. 

10. Jeigu užsakomi Produktai, kurių pateikimo atsiimti terminai skiriasi, pateikimo atsiimti 

terminas gali pailgėti. 

11. Paslaugos teikėjas gali nutraukti Elektroninės paslaugos teikimo sutartį nedelsdamas ir 

nenurodydamas priežasties išsiuntęs Paslaugos gavėjui, kuris nėra Vartotojas, 

pranešimą apie sutarties nutraukimą. 

12. Plačiausia teisės aktų leidžiama apimtimi Paslaugos teikėjas neatsako už Pirkimų 

platformos sutrikimus, įskaitant jos veikimo pertraukas, dėl nenugalimos jėgos, 

neteisėtos trečiųjų asmenų veiklos arba Pirkimų platformos nesuderinamumo su 

Kliento technine infrastruktūra. 

 

§ 9 

ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ RŪŠIS IR APIMTIS 

1. Paslaugos teikėjas suteikia galimybę Pirkimų platformoje naudotis šiomis 

Elektroninėmis paslaugomis: 

1.1. sudaryti Produkto pardavimo sutartis, 

1.2. tvarkyti Pirkimų platformos paskyrą. 

2. Pirkimų platformoje Elektroninės paslaugos Paslaugos gavėjams teikiamos Taisyklėse 

nurodytomis sąlygomis. 

3. Paslaugos teikėjas turi teisę Pirkimų platformos puslapyje skelbti reklamos turinį. 

Reklamos turinys yra neatskiriamas Pirkimų platformos ir joje pateikiamos medžiagos 

dalis. 

 

§ 10 
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ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR SUTARČIŲ SUDARYMO SĄLYGOS 

1. Taisyklių 9 skirsnio 1 punkte išvardytas elektronines paslaugas Paslaugos teikėjas teikia 

neatlygintinai. 

2. Paskyra Platformoje sukuriama nemokamai. 

3. Prieigos prie pardavimų sistemos patvirtinimą Administratorius siunčia registruojantis 

nurodytu elektroninio pašto adresu. 

4. Prie Paskyros jungiamasi prisijungimo puslapyje nurodant vartotojo vardą ir slaptažodį. 

5. Klientas turi galimybę bet kada, nenurodęs priežasties ir netaikant jokių su tuo susijusių 

mokesčių, ištrinti Paskyrą, nusiuntęs atitinkamą reikalavimą Pardavėjui, ypač 

elektroniniu paštu arba raštu Paslaugos teikėjo adresais. 

6. Laikotarpis, kuriam sudaroma sutartis: 

6.1. Elektroninės paslaugos, t. y. Pirkimų platformos paskyros tvarkymo, teikimo 

sutartis sudaroma neribotam laikui, 

6.2. Elektroninės paslaugos, suteikiančios galimybę Pirkimų platformoje pateikti 

Užsakymą, teikimo sutartis sudaroma ribotam laikui ir nutraukiama Paslaugos 

gavėjui pateikus Užsakymą arba nutraukus jo teikimą. 

7. Techniniai reikalavimai, būtini sąveikai su Paslaugos teikėjo naudojama informacine 

sistema: 

7.1. kompiuteris su interneto prieiga, 

7.2. prieiga prie elektroninio pašto, 

7.3. interneto naršyklė, 

7.4. interneto naršyklėje leisti priimti slapukus ir įjungti „JavaScript“. 

8. Paslaugos gavėjas privalo naudotis Pirkimų platforma, laikydamasis teisės aktų ir 

tinkamų papročių, t. y. gerbti trečiųjų asmenų vertybes ir intelektinės nuosavybės 

teises. 

9. Paslaugos gavėjas privalo pateikti faktines aplinkybes atitinkančius duomenis. 

10. Paslaugos gavėjui draudžiama skelbti teisės aktams prieštaraujantį turinį. 

 

§ 11 

REKLAMACIJOS DĖL ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 

1. Reklamacijas dėl Pirkimų platformoje teikiamų Elektroninių paslaugų teikimo Paslaugos 

gavėjas gali pateikti elektroninio pašto adresu biuro@hanbud-dachy.pl. 

2. Elektroniniame laiške būtina pateikti kuo daugiau informacijos ir aplinkybių, susijusių su 

reklamacijos dalyku, ypač neatitikimo pobūdį ir atsiradimo datą bei kontaktinius 

duomenis. Pateikiama informacija Paslaugos teikėjui labai palengvina ir pagreitina 

reklamacijos nagrinėjimą. 

3. Paslaugos teikėjas reklamaciją išnagrinėja nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų. 

4. Paslaugos teikėjo atsakymas dėl reklamacijos siunčiamas Paslaugos gavėjo reklamacijos 

rašte nurodyto elektroninio pašto adresu arba kitu Paslaugos gavėjo pasirinktu būdu. 

 

§ 12 
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ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARČIŲ NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

1. Elektroninių paslaugų teikimo sutarties nutraukimas: 

1.1. Galima nutraukti terminuotą ir neterminuotą Elektroninės paslaugos (pvz., 

Paskyros tvarkymo) teikimo sutartį. 

1.2. Paslaugos gavėjas gali nutraukti sutartį nedelsdamas ir nenurodydamas priežasties 

išsiuntęs atitinkamą pranešimą apie sutarties nutraukimą elektroninio pašto 

adresu biuro@hanbud-dachy.pl. 

1.3. Paslaugos teikėjas gali nutraukti terminuotą ir neterminuotą Elektroninės paslaugo 

teikimo sutartį, jeigu Paslaugos gavėjas pažeidžia Taisykles, ypač jeigu skelbia 

neteisėtą turinį ir, gavęs reikalavimą per nurodytą terminą nutraukti pažeidimus, 

nenutraukia pažeidimų. Tokiu atveju sutartis nutraukiama po 7 dienų nuo 

pranešimo apie jos nutraukimą pateikimo dienos (sutarties nutraukimo 

laikotarpis). 

1.4. Pranešimas apie sutarties nutraukimą nutraukia ateities teisinius santykius. 

2. Paslaugos teikėjas ir Paslaugos gavėjas gali nutraukti Elektroninės paslaugos teikimo 

sutartį bet kada šalių susitarimu. 

§ 13 

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

1. Visas tinklalapyje http://b2b.hanbud-dachy.pl/ skelbiamas turinys saugomas autorių 

teisių ir (atsižvelgiant į 13 skirsnio 3 punkto nuostatas ir pagal licenciją naudojamus 

elementus) yra Paslaugos teikėjo nuosavybė. Paslaugos gavėjas visiškai atsako už 

Paslaugos davėjui padarytą žalą dėl bet kurio tinklalapio http://b2b.hanbud-dachy.pl/ 

turinio naudojimo be Paslaugos davėjo sutikimo. 

2. Bet koks kieno nors kurių nors tinklalapio http://b2b.hanbud-dachy.pl/  elementų ir 

turinio naudojimas be aiškaus Paslaugos teikėjo rašytinio sutikimo yra Paslaugos teikėjo 

autorių teisių pažeidimas, kuriam taikoma civilinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

3. Visu prekių, Produktų, įmonių pavadinimai ir jų logotipai, skelbiami Pirkimų platformos 

puslapyje adresu http://b2b.hanbud-dachy.pl/, yra jų turėtojų nuosavybė ir naudojami 

tik identifikavimo tikslams. Gali būti saugomi registruotųjų prekės ženklų. Visa 

medžiaga, aprašymai ir nuotraukos, pateikiami tinklalapyje http://b2b.hanbud-

dachy.pl/, naudojami informaciniams tikslams. 

 

§ 14 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Pirkimų platformoje sudaromos sutartys sudaromos vadovaujantis Lenkijos teise. 

2. Jeigu kuri nors Taisyklių dalis prieštarauja galiojantiems teisės aktams, vietoje 

ginčytinos Taisyklių nuostatos taikoma atitinkamos Lenkijos teisės nuostatos. 

3. Visi tarp Pardavėjo ir Klientų kilę ginčai dėl Pardavimo sutarčių pirmiausia sprendžiami 

derybomis, siekiant taikiai išspręsti ginčą. Nepavykus taikiai išspręsti ginčą arba jeigu 

sprendimas netena kurios nors šalies, ginčus sprendžia atitinkamas bendrosios 

kompetencijos teismas, kaip nurodyta šio skirsnio 4 punkte. 

http://b2b.hanbud-dachy.pl/
http://b2b.hanbud-dachy.pl/
http://b2b.hanbud-dachy.pl/
http://b2b.hanbud-dachy.pl/
http://b2b.hanbud-dachy.pl/
http://b2b.hanbud-dachy.pl/
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4. Galimus Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo (Kliento), kuris nėra Vartotojas, ginčus 

sprendžia teismas pagal Paslaugos teikėjo buveinės vietą. 

5. Klientas taip pat turi teisę pasitelkti neteisminius ginčų sprendimo būdus, ypač 

pasibaigus reklamacijos nagrinėjimo procedūroms pateikęs prašymą dėl taikinamojo 

tarpininkavimo arba prašymą, kad bylą nagrinėtų taikinamasis teismas. 


