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SUTARTIES SĄLYGOS 

Ši sutartis yra nuotolinė sutartis, remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.228-8 straipsnis „Nuotolinės sutartys“ 

teisės aktais, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, 

Pardavėjui ir Pirkėjui (vartotojui) fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties 

sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones. Remiantis minėta teisės norma, daiktų ir (arba) paslaugų 

pirkimo–pardavimo sutartis, sudaryta naudojant ryšio priemones, yra Pardavėjo ir Pirkėjo sutartis dėl 

daiktų ir (arba) paslaugų pardavimo, sudaroma naudojant tik ryšio priemones (vieną ar kelias), todėl tarp 

Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta prekės ir (arba) paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis yra nuotolinė sutartis, 

nes buvo sudaryta naudojantis ryšio priemonėmis. 

 

SUTARTYJE VARTOJAMI TERMINAI 

 

Bendrovė  - UAB „Draivalus“įm.k. 304983106, reg. adresas - Neries krant. 16, Kaunas, LT-48402 Lietuva. 

Pirkėjas - fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu grynaisiais pinigais, pavedimu arba mokėjimo kortelėmis 

sumokamas kelių naudotojo mokestis Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje. 

EL. sutartis ir Sąlygos - ši El. sutartis ir jos Sąlygos, tampa sutartimi, kai Pirkėjas registracijos metu 

elektroniniu būdu patvirtina, kad perskaitė ir susipažino su El. sutarties sąlygomis. Bendrovė turi teisę 

vienašališkai keisti El. sutarties Sąlygas, apie tai informuojant Pirkėją ne anksčiau kaip prieš 15 kalendorinių 

dienų iki kol įsigalioja pakeitimai. Pirkėjas turi teisę nepriimti pakeitimų, nutraukiant mokėjimus už 

Paslaugą, tokiu atveju daroma prielaida, kad Pirkėjas vienašališkai atsisakė sutarties. 

Paslauga - pagal šioje Sutartyje nustatytą tvarką ir sąlygas, Bendrovė suteikia teisę Pirkėjui už šioje 

sutartyje numatytą užmokestį naudotis El. vinječių užsakymo sistema. 

Elektroninė vinječių mokėjimo sistema – Bendrovės sukurta El. vinječių pirkimo trumpąjasms žinute 

sistema (toliau vadinama – „El. vinječių užsakymo sistema”), kuri leidžia trumpąjasms žinute pirkti El. 

vinjetes už transporto priemones, kurias Pirkėjas užregistravo El. vinječių užsakymo sistemoje, bei atlikti 

kitas su pirkimu susijusias priežiūros funkcijas.  

Elektroninė vinjetė - tai elektroninis įrašas Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje, 

patvirtinantis kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą. Elektroniniame įraše saugoma informacija apie 

tai, kada įsigyta El. vinjetė, koks jos galiojimo laikas (valandų ir minučių tikslumu), taip pat transporto 

priemonės, kuriai išduota Elektroninė vinjetė, kategorija ir valstybinis registracijos numeris. Kelių 

naudotojai El. vinjetę įsigyja pagal motorinės transporto priemonės registravimą patvirtinančiame 

dokumente nurodytą transporto priemonės kategoriją ir klasę, o kai transporto priemonės kategorija ir 

klasė nenurodyta – pagal didžiausiąją leidžiamąją transporto priemonės masę ir (ar) sėdimųjų vietų skaičių. 

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant Elektroninę vinjetę, teisingumą. 

Paslaugos aptarnavimo mokestis - mokestis, kurį Pirkėjas moka Bendrovei už kiekvieną El. vinječių 

užsakymo sistemoje trumpąją sms žinute užsakytąvinjetę. Paslaugos aptarnavimo mokestis išskaičiuojamas 

už kiekvieną užsakytą El. vinjetę, nepriklausomai nuo El. vinjetės galiojimo termino. Bendrovė Pirkėjams 

gali taikyti skirtingą paslaugos aptarnavimo mokestį, priklausomai nuo Bendrovės patvirtintos vidinės 

tvarkos nuostatų ir taisyklių. 

SMS - mobiliojo ryšio operatoriaus teikiama trumpųjų pranešimų paslauga, suteikianti galimybę inicijuoti 

mokėjimus už El. vinjetes ne grynaisiais pinigais, siunčiant trumpąją sms žinutę į Bendrovės nurodytą 

telefono numerį. SMS nėra laikoma mokėjimu.  
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Transporto priemonė - motorinė transporto priemonė, registruota kaip Pirkėjo nuosavybė tai 

patvirtinančiaistransporto priemonės nuosavybės dokumentais. 

Svetainė - interneto svetainė www.drivesms.lt, tvarkoma Bendrovės, kurioje galima, naudojant El. vinječių 

užsakymo sistemą, trumpąjasms žinute užsakyti kelių naudotojo mokestį - Vinjetę. 

 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Bendrovė suteikia Pirkėjui teisę ir faktinę galimybę už šioje sutartyje numatytą užmokestį naudotis El. 

vinječių užsakymo sistema. 

2. El. vinječių užsakymo sistemos naudojimas 

2.1. Bendrovė sukuria Pirkėjui prieigą prie El. vinječių užsakymo sistemos, Pirkėjo registracijos metu 

nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia Pirkėjui slaptažodį, kurį naudojant, galima prisijungti prie El. 

vinječių užsakymo sistemos adresu www.drivesms.lt. Bendrovė rekomenduoja Pirkėjui pirmą kartą 

prisijungus prie El. vinječių užsakymo sistemos pasikeisti slaptažodį. 

2.2. Pirkėjas El. vinječių užsakymo sistemojesuveda Transporto priemonės(-ių)duomenis, kuriuosPirkėjas 

nori užsiregistruoti sistemoje. El. vinječių užsakymo sistemoje įtraukiami šie Transporto priemonės(-ių) 

duomenys: registracijos numeris, modelis, kategorija, visa masė, ašių skaičius,emisijos klasė. 

2.3. Pirkėjas taip pat privalo teisingai nurodyti savo vartotojo paskyroje visą kitą prašomąpapildomą 

informaciją. Pirkėjas atsako už teisingos informacijos suvedimą.Tik Pirkėjui nurodžius pilną teisingą 

informaciją, Bendrovė gali teikti kokybiškas paslaugas, numatytas ir patvirtintas sutartyje. Bendrovė 

neatsako už nekokybišką paslaugos veikimą ir visas iš to kylančias pasekmes, jeigu tai yra susiję su Pirkėjo 

klaidingos informacijos suvedimu El. vinječių užsakymo sistemoje. 

2.4. Galimybė užsakyti Paslaugą taip pat priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto mobiliojo ryšio tinklo 

operatoriaus. Bendrovė neatsako už nekokybišką paslaugos veikimą ir visas iš to kylančias pasekmes, jeigu 

tai yra susiję su Pirkėjo pasirinkto mobilaus ryšio operatoriaus tinklo sutrikimais. 

2.5. Pirkėjas susipažino, kad Vinjetės užsakymas buvo sėkmingas tik tais atvejais, kai Pirkėjas, užsakęs El. 

vinjetę trumpąjasms žinute, trumpąjasms žinutegauna tai patvirtinantį atsakymą,kad El. vinjetė užsakyta 

sėkmingai.Jeigu toliau paslauga naudojama, negavus patvirtinimo apie sėkmingą paslaugos užsakymą, 

Bendrovė neatsako dėl kelių mokesčio nesumokėjimo fakto ir visų iš to kylančiųpasekmių. 

3. Mokėjimai 

3.1. Mokestis už El. vinjetę nustatomas pagal norminiuose aktuose nustatytus tarifus Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos Respublikų teritorijose. 

3.2. Paslaugų mokestis už 1 (vienos) vinjetės įsigijimą yra 1,00 (vienas) EUR + PVM (jeitaikoma). 

3.3. Pirkėjas atlieka visus mokėjimus Bendrovei bankiniu pavedimu į Bendrovės nurodytą banko sąskaitą. 

3.4. Bendrovė parengia sąskaitą faktūrą už Paslaugas, kurias BendrovėPirkėjui suteikė perpraėjusį 

kalendorinį mėnesį ir elektroniniu būdu išsiunčia ją Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštuir/arba patalpina ją 

Pirkėjo elektroninėje paskiroje. Pirkėjas privalo pranešti Bendrovei ne vėliau kaip per 5 kalendorines 

dienas, jeigu dėl techninių priežasčių ar kitų aplinkybių, jis neturi galimybės gauti sąskaitos faktūros, to 

nepadarius yra laikoma, kad sąskaita faktūra Pirkėjui pateikta sėkmingai. 

3.5. Mokėjimai laikomi atliktais sėkmingai nuo to momento,kai Bendrovė gavoatitinkamą sumą į Bendrovės 

nurodytą banko sąskaitą. Bendrovė neatsako už nekokybišką paslaugos veikimą ir visas iš to kylančias 

pasekmes, jeigu tai yra susiję bankinių institucijų veiklos sutrikimais. 
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4. Bendrovės teisės ir pareigos 

4.1. Bendrovė užtikrina nuolatinį ir nenutrūkstamą El. vinječių užsakymo sistemos kokybišką veikimą. 

4.2.Bendrovė užtikrina, kad Pirkėjo piniginės lėšos į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę 

sistemąbūtų pervestos laiku, teisinių normų nustatyta tvarka. 

4.3. Bendrovė neatsako už El. vinječių užsakymo sistemos sutrikimus, jei juos sukelia SIM kortelės 

pažeidimai, elektros energijos tiekimo sutrikimai,mobiliojo ryšio operatorių sutrikimai  ar kitos aplinkybės, 

kurios įvyko ne dėl Bendrovės kaltės. 

4.4. Bendrovė turi teisę pertvarkyti, keisti ir tobulinti El. vinječių užsakymo sistemą ir internetinę svetainę. 

4.5. Bendrovė turi teisę vienašališkai sustabdyti Paslaugų teikimą ir (arba) nutraukti šią sutartį, jei 

Pirkėjasnesilaiko sąlygų ar teisinių normų numatytų šioje sutartyje. 

4.6. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Bendrovės El. vinječių užsakymo sistema ir 

internetine svetaine bei jos turiniu, nuosavybės teise priklauso Bendrovei. 

5. Pirkėjo įsipareigojimai 

5.1. Pirkėjas, pradėdamas naudotis El. vinječių užsakymo sistema, įsipareigoja suvesti visą teisingą 

informaciją El. vinječių užsakymo sistemoje. 

5.2. Jeigu Sutarties sąlygos ar mokėjimai yra vykdomi Pirkėjo atstovo vardu, Pirkėjas ir jo atstovas 

patvirtina, kad i) jis turi teisę ir (arba) leidimą naudoti El. vinječių užsakymo sistema ir ii) jis gavo 

visusbūtinus sutikimus ir leidimus, jei jie yra reikalingi, kad būtų įvykdyti pirmiau minėti veiksmai ir visos 

sutartyje numatytos sąlygos ir iii) asmuo, kuris veikia Pirkėjo vardu Svetainėje, turi teisę atstovauti Pirkėjui 

ir veikti jo vardu. Jei kas nors elgiasi be atitinkamo Pirkėjo leidimo ir (arba) sutikimo, jis yra asmeniškai 

atsakingas už visų įsipareigojimų vykdymąBendrovės atžvilgiu šioje sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis. 

5.3. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad El. vinječių užsakymo sistema bus naudojama tinkamai, laikantis šioje 

sutartyje numatytų sąlygų; 

5.4. Pirkėjasturi teisę įvesti ir keisti savo duomenis El. vinječių užsakymo sistemoje. Pirkėjo atsakomybė yra 

pateikti teisingus duomenis apie savo transporto priemones pagal vinjetės pirkimo parametrus. Pirkėjas 

prisiima atsakomybę už neteisingą duomenų įvedimąir galimas pasekmes įstatymų numatyta tvarka. 

5.5. Pirkėjas įsipareigoja be Bendrovės žinios komerciniais tikslais neplatinti ar kitaip neperleisti El. vinječių 

užsakymo sistemos naudojimo subtiekėjams. Pažeidus šią sąlyga,Pirkėjas įsipareigoja Bendrovei atlyginti 

visus susidariusius nuostolius, susijusius su šio punkto pažeidimu, įskaitant ir negautas pajamas. 

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS 

6.1. Bendrovė ir Pirkėjas savo veikloje privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. Šie duomenys laikomi paslaptyje ir naudojami tik Sutarčiai vykdyti. 

Tretiesiems asmenims minėti duomenys gali būti atskleisti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais 

atvejais. 

6.2. Visi Pirkėjo ir (arba) jo atstovo asmens duomenys, asmens kodai, informacija apie transporto priemonę 

ir kiti į internetinę Svetainę įtraukti duomenys, turi būti saugomipagal Lietuvos Respublikos numatytus 

teisės aktus. 

6.3. Patvirtindamas Sutarties sąlygas, Pirkėjas arba jo atstovas sutinka, kad Bendrovėtvarkytų jo asmens 

duomenis (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, 

automobilio valstybinis numeris) kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

6.4. Pirkėjas arba jo atstovas, patvirtinęs Sutartį, sutinka: dėl asmens duomenų tvarkymo, kuris apima 

asmens duomenų rinkimą, užrašymą (įrašymą), kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą,  
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keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir (arba) aritmetines operacijas, 

paiešką, naikinimą, kitokius veiksmus arba veiksmų rinkinius, žino, kad turi teisę būti informuotas (-a) apie 

savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti savo asmens 

duomenis; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. 

6.5. Pirkėjas susipažino, kad Bendrovė rinkodaros tikslais, t.y. telefonu ir/ar elektroniniu paštu gali teikti 

informaciją ir reklaminę medžiagą apie Bendrovės teikiamas paslaugas, naujienas, teikti informaciją apie 

Bendrovės vykdomas akcijas, sužinoti nuomonę apie Bendrovės teikiamų paslaugų kokybę. 

6.6. Pirkėjas turi teisę pridėti, pataisyti arba ištrinti savo duomenis jam sukurtoje el. paskiroje. 

7. GINČŲ SPRENDIMAS IR TAIKYTINA TEISĖ  

7.1. Ginčai ar kiti nesutarimai tarp Bendrovės ir Pirkėjo sprendžiami Šalių įgaliotų atstovų derybomis, 

remiantis šia Sutartimi, Lietuvos Respublikos įstatymais ir sąžiningumo, protingumo ir teisingumo 

principais. 

7.2. Jeigu bet kokio ginčo ar kito nesutarimo, kylančio iš šios Sutarties, Šalims nepavyko išspręsti tarpusavio 

derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jis sprendžiamas teisme pagal Bendrovės buveinės vietą. 

7.3. Šiai Sutarčiai taikoma ir jos nuostatos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

8. KONFIDENCIALUMAS 

8.1. Bendrovė ir Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti jokios viena kitai vykdant šią Sutartį suteiktos informacijos 

ir neskelbti visos ar dalies šios informacijos jokiai trečiajai šaliai, prieš tai negavus kitos Sutarties Šalies 

sutikimo raštu, nebent toks atskleidimas yra būtinas pagal Šaliai taikomus įstatymus bei teisės aktus. 

8.2. Šalis, pažeidusi šios Sutarties 5.5. punkte numatytą konfidencialumo pareigą, privalo atlyginti kitai 

Šaliai visus konfidencialios informacijos atskleidimo ar panaudojimo tikslais, nesusijusiais su šios Sutarties 

vykdymu, padarytus nuostolius, įskaitant ir negautas pajamas. 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9.1. Paslaugai teikti reikalingus duomenis (pvz., prisijungimo, įrenginių konfigūravimo, parametrų ir kt. 

duomenis) Bendrovė Pirkėjui perduoda elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis. 

9.2. Pirkėjas užtikrina gautų duomenų saugumą nuo jų neteisėto naudojimo ar platinimo trečiosioms 

šalims. 

9.3. Pirkėjas, atskleidęs tretiesiems asmenims Bendrovės informaciniais ištekliais tvarkomus duomenis, 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka bei atlygina padarytus nuostolius, atsiradusius dėl 

neteisėto šių duomenų panaudojimo. 

9.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir priežiūrą, ir kitais 

teisės aktais. 

9.5. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be rašytinio kitos 

šalies sutikimo. 

9.6. Šalys patvirtina, kad ši sutartis yra nuotolinė sutartis remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.228-8 

straipsnis „Nuotolinės sutartys“ teisės aktais, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo–pardavimo 

ar paslaugų teikimo sistemą, Pardavėjui ir Pirkėjui (vartotojui) fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki 

sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones. 

 


