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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (AR) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS SUTARTIS 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
     , Nr.      , Vilnius 

                                                           
1
 Bendras Užstatas - bendra Užstato suma, kurią Kliento atstovas sumoka už visus atstovaujamus Klientus. 

KLIENTAS 

Klientai, su kuriais sudaryta Sutartis, nurodomi Sutarties priede Nr. 1. Sutarčiai pasibaigus bet kokiais pagrindais su bet kuriuo iš 
Klientų, Sutartis kitiems Sutartį pasirašiusiems Klientams lieka galioti Sutarties bendrosiose sąlygose numatytais atvejais ir tvarka. 

KLIENTO ATSTOVAS 

Vardas, pavardė       

Atstovavimo pagrindas       

Telefono Nr.       El. paštas       

Adresas korespondencijai       

A.s Nr. Užstato grąžinimui, bankas, banko kodas       

BENDROVĖ 

Juridinio asmens kodas 120545849 Buveinės adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius 

Telefonas 1889 El. paštas info@vv.lt 

PVM mokėtojo kodas LT205458414 

OBJEKTAS  

Objekto pavadinimas       

Geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai (vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai, vandentiekio ir 
(ar) nuotekų siurblinės), kuriuos Bendrovė įsipareigoja pastatyti, nurodyti techniniame projekte arba projektiniame pasiūlyme. 

UŽSTATAS 

1 (vienam) Klientui       EUR Bendras Užstatas
1
       EUR 

A.s Nr. sumokėjimui, bankas, banko kodas LT64 7044 0600 0776 5833 , AB SEB, 70440 

Sumokėjimo terminas        (imtinai) 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Be šių Sutarties specialiųjų sąlygų Šalims taikomos ir Sutarties bendrosios sąlygos.  
2. Sutartis skelbiama viešai Interneto svetainėje. Klientui pageidaujant Sutartis siunčiama el. paštu, paštu arba teikiama vizito 

metu. 
3. Klientas, pasirašydamas šias Sutarties specialiąsias sąlygas, patvirtina ir garantuoja, jog prieš Sutarties specialiųjų sąlygų 

pasirašymą Bendrovė pateikė visą Kliento pareikalautą žodinę ir (ar) rašytinę informaciją, susijusią su Sutartimi ir jos vykdymu. 
4. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties specialiąsias sąlygas, patvirtina ir garantuoja, jog Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytos 

sąlygos Šalių buvo individualiai aptartos. 
5. Sutarties specialiosios sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu Šalių susitarimu. 
6. Sutartis (bendrosios ir specialiosios sąlygos) įsigalioja nuo momento, kai Sutarties specialiosios sąlygos yra pasirašytos abiejų 

Sutarties Šalių ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. 
7. Sutarties specialiosios sąlygos sudarytos 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) egzempliorių 

kiekvienai iš Šalių. 

KITA INFORMACIJA 

 

PRIEDAI 

1. Priedas Nr. 1 – [data] paraiška dėl prisijungimo prie infrastruktūros ir sutarčių sudarymo Nr. [numeris] kartu su jos priedu. 
2. Priedas Nr. 2 – sąrašas dokumentų, kurie turi būti pateikti Bendrovei.  

BENDROVĖ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) KLIENTAS (vardas, pavardė, parašas) 

      
 
 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Sutarties sąlygomis bei su 
Metodika. Sutarties ir Metodikos sąlygos man yra aiškios, su 
jomis sutinku. Sutartis pasirašyta laisva valia. 
Visa informacija, susijusi su Sutarties vykdymu, teikiama Kliento 
atstovui, bet ne Klientui. 
Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Bendrovės privatumo politika, 
kuri skelbiama Interneto svetainėje, ir joje nurodytomis savo 
teisėmis ir visos dokumento nuostatos man yra aiškios. 
 
Sutarties priede Nr. 1 nurodyti Klientai, atstovaujami Kliento 
atstovo [Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas] 


