
 

 

Priedas prie ……………. sutarties     

   arba PVM sąskaitos-faktūros  

                Nr. ....... 

 

GARANTINĖS SĄLYGOS 
2017 m. …………. mėn..... d. 

                                   

UAB „Levoriškis“ garantuoja nemokamą** parduotos (arba sumontuotos) įrangos 

keitimą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpyje ir montavimo defektų pašalinimą 24 (dvidešimt keturių) 

mėnesių laikotarpyje nuo įrangos pardavimo (ar sumontavimo, ar sutarties sudarymo, ar sąskaitos 

išrašymo dienos), tačiau garantiniai įsipareigojimai vykdomi tik tada, kai yra visiškai atsiskaityta už 

prekes. 

Ši garantija galioja: 

1. Įrangai, įsigytai pagal PVM Sąskaitą faktūrą serija ...... Nr. .................  arba sutartį Nr.................. 

2. Jeigu įranga tinkamai (pa)jungiama, eksploatuojama ir planinė techninė priežiūra vykdoma pagal 

įmonės gamintojų pateikiamų techninių dokumentų reikalavimus, „Gaisrinės aptikimo ir 

signalizavimo sistemų (GASS) projektavimo ir įrengimo taisykles“, „Elektros įrenginių įrengimo ir 

Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisykles“.    

Ši garantija negalioja, jeigu: 

1. Klientas pilnai neatsiskaitė pagal aukščiau nurodytą PVM sąskaitą faktūrą arba sutartį. 

2. Įrangos dalys buvo pakeistos be UAB „Levoriškis“ žinios ar sutikimo. 

3. Pažeisti, falsifikuoti arba nuimti UAB „Levoriškis“ apsauginiai lipdukai arba gamyklinės 

plombos. 

4. Įrangos registraciniai numeriai buvo keisti, panaikinti ar neįskaitomi. 

5. Įrangą (pa)jungė, programavo, taisė, jos aptarnavimo, eksploatavimo ar techninės priežiūros 

darbus  atliko ne UAB “Levoriškis” įgaliotas asmuo. 

6. Įrangai pakenkė ar žalą jai padarė gamtinės stichijos (pvz., žaibas, liūtys, potvyniai ar pan.), 

įvairių skysčių sąlytis su įranga, kitoks fizinis poveikis įrangai (pvz., kritimas, smūgis ir pan.), 

įskaitant ir trečiųjų asmenų neteisėtus veiksmus, neteisingas  ar nerūpestingas įrangos (pa)jungimas 

bei naudojimas, maitinimo tinklo įtampos nukrypimai nuo 220 V bei kitos aplinkybės, kurios gali 

būti pripažįstamos kaip nenugalima jėga.  

PASTABOS:  
** Garantijos metu sugedusi įranga nemokamai keičiama nauja (arba analogiška) iš UAB 

„Levoriškis“ sandėlių Vilniuje – Kauno g. 34, Kaune – Tvirtovės al. 86 ir Klaipėdoje – Baltijos pr. 

115. 

** Kitais atvejais įrangos transportavimo arba UAB „Levoriškis“ darbuotojų išvykimo į įrangos 

pakeitimo vietą išlaidos padengiamos UAB „Levoriškis“ sąskaita tik tuo atveju, jeigu toks 

susitarimas yra aptartas šalių pasirašytoje sutartyje. 

*** Garantijos metu, nupirktos arba sumontuotos įrangos, planinės techninės priežiūros išlaidos 

padengiamos UAB „Levoriškis“ sąskaita tik tuo atveju, jeigu toks susitarimas yra aptartas šalių 

pasirašytoje sutartyje.  
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