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SĄLYGOS IR TVARKA DĖL ĮRANGOS ĮRENGIMO
IR REMONTO DARBŲ IKI 300 EUR BE PVM

1. Teikiant įrangos įrengimo ir pardavimo bei neplaninių techninės
priežiūros (remonto) paslaugas, už kurias taikomi vienkartiniai
mokesčiai ir kurių maksimali vienos sąskaitos suma neviršija 300 Eur
be PVM, paslaugų teikimo sutartys nesudaromos ir/ar atliktų darbų
ir panaudotų medžiagų priėmimo – perdavimo aktai nepasirašomi.
2. Šiuo atveju dokumentu, patvirtinančiu įrangos įrengimo ir
pardavimo bei neplaninių techninės priežiūros (remonto)
paslaugų suteikimą, bus laikoma už įrangą, atliktus darbus bei
panaudotas medžiagas išrašyta ir klientui pateikta sąskaita –
faktūra. Ji atstoja paslaugų teikimo sutartį ir priėmimo – perdavimo
aktą.
3. Vykdytojo įrengimo ar techninės priežiūros (remonto) darbų bei
įrangos perdavimo Užsakovui įvykdymo diena laikoma vykdytojo
sąskaitos – faktūros išrašymo diena.
4. Apmokėdamas sąskaitą – faktūrą užsakovas patvirtina ir
pripažįsta, kad darbai atlikti pilnai ir tinkamai, darbai bei įranga
užsakovui perduoti, užsakovas neturi vykdytojui jokių pretenzijų.

5. Nuosavybės teisė į įrangą pereina užsakovui pilnai atsiskaičius už
įrangą ir darbus.
6. Įrangai suteikiama 1 (vieneri) metų garantija. Garantiniai terminai
pradedami skaičiuoti nuo sąskaitos – faktūros išrašymo dienos.
Garantinis laikotarpis netaikomas įrangos eikvojamiems,
nusidėvintiems komponentams (dalims, reikalaujančioms
reguliaraus keitimo įrangos veikimo metu – pvz., energijos
elementams (baterijoms, akumuliatoriams), laikikliams ir
korpusams).
7. Visoms kitoms šioje tvarkoje neaptartoms sąlygoms taikomos
apsaugos sutarties bendrosios dalies ir atitinkamai įrangos
pardavimo ir įrengimo paslaugų teikimo taisyklių bei techninės
priežiūros (remonto) paslaugų teikimo taisyklių, kurias rasite
adresu https://www.g4s.com/lt-lt/veikla/apsaugos-sistemos
sklityje “Sutarčių dokumentai”, nuostatos.

Įmonės rekvizitai
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PVM mokėtojo koda
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A/s LT167300010000000641, „SWEDBANK“, AB, b.k. 73000

Apmokėjimo sąlygos:
Apmokėjimo būdas

PVM mokesčio mokėjimas

Apmokėjimo terminai

Delspinigiai
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Mokėjimas pavedimu
Jeigu Užsakovas yra PVM mokėtojas, jis savarankiškai išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą
PVM už pagal Sutartį išrašytas PVM sąskaitas – faktūras. Užsakovas nėra atleidžiamas nuo
šios prievolės net ir tais atvejais, jei Vykdytojo išrašytoje PVM sąskaitoje – faktūroje nėra
nuorodos „Atvirkštinis apmokestinimas“.
Per 15 (penkiolika) dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.
Nustatytu laiku neapmokėjęs sąskaitos – faktūros, užsakovas už kiekvieną uždelstą dieną
moka Vykdytojui 0,04 (keturių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo
nesumokėtos sumos.
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