JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SĄLYGOS
UAB „EUROCOM“ ir šios Sutarties Specialiose sąlygose nurodytas
ABONENTAS sudarė šią Sutartį, kurios sudedamosios dalys apibrėžiamos šiose
Bendrosiose sąlygose:
1. Pagrindinės sąvokos.
1.1. „ABONENTAS“ – Specialiosiose sąlygose nurodytas fizinis arba juridinis
asmuo, pageidaujantis naudotis EUROCOM paslaugomis ir sudaręs šią Sutartį.
1.2. „EUROCOM“ – UAB „EUROCOM“, juridinio asmens kodas 301673440,
buveinės adresas Žemaitės g. 15, Vilnius.
1.3. „Sutartis“ – ši Sutartis t.y. Bendrosios sąlygos ir Specialios sąlygos, bet kokie
Sutarties priedai, papildomi susitarimai.
1.4. „Bendrosios sąlygos“ – neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis, kurioje
nustatomos bendros visiems abonentams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos.
1.5. „Specialiosios sąlygos“ – neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis, kurioje
nustatomos ABONENTUI taikomos Paslaugų teikimo sąlygos bei ABONENTO
pasirinkimai. Nuo ABONENTUI taikomų Paslaugų teikimo sąlygų ir ABONENTO
pasirinkimų gali priklausyti atskirų Bendrųjų sąlygų nuostatų galiojimas.
1.6. „Paslaugos“ – ABONENTO pasirinktos Specialiose sąlygose nurodytos
paslaugos, kurios teikiamos ABONENTUI elektroninių ryšių tinklu remiantis šia
Sutartimi.
1.7. „Tinklo teikėjas“ – elektroninių ryšių tinklą įsteigęs, valdantis ir
kontroliuojantis subjektas, kurio elektroninių ryšių tinklu naudojantis yra teikiamos
Paslaugos ABONENTUI.
1.9. Šioje Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.
2. Sutarties objektas.
2.1. Šia Sutartimi EUROCOM suteikia ABONENTUI teisę Sutartyje nustatytomis
sąlygomis ir tvarka už užmokestį naudotis Specialiosiose sąlygose nurodytomis
Paslaugomis Tinklo teikėjo elektroninių ryšių tinkle, o ABONENTAS įsipareigoja
apmokėti EUROCOM už suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir
tvarka.
3. Abonento pareiškimai ir patvirtinimai.
3.1. Abonentas pareiškia ir patvirtina, kad:
3.1.1. visi ABONENTO galiniai įrenginiai, kuriais ABONENTAS naudosis
naudodamasis pagal Sutartį teikiamomis Paslaugomis, yra tvarkingi ir atitinka
Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Sutarties reikalavimus;
3.1.2. prieš sudarydamas Sutartį ABONENTAS susipažino su Sutarties sąlygomis,
atitinkamomis EUROCOM Paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisyklėmis bei
su visa kita informacija, turinčia įtakos ABONENTO apsisprendimui sudaryti šią
Sutartį;
3.1.3. ABONENTAS pateikė EUROCOM šios Sutarties vykdymui reikalingą,
tikrovę atitinkančią informaciją ir duomenis apie save. ABONENTAS atsako už
savo pateiktos informacijos ir duomenų tikrumą ir teisingumą. EUROCOM turi
teisę reikalauti iš ABONENTO jo pateiktos informacijos ir duomenų tikrumą ir
teisingumą patvirtinančių dokumentų. ABONENTAS privalo raštu pranešti (gali
būti pranešama ir faksu) EUROCOM apie Specialiosiose sąlygose nurodytų
ABONENTO duomenų ir informacijos pasikeitimą ne vėliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo;
3.1.4. šios Sutarties pasirašymo metu nėra nė vienos aplinkybės, dėl kurių galėtų
atsirasti esminė Sutarties Šalių nelygybė, visos šios Sutarties sąlygos buvo
ABONENTUI tinkamai atskleistos, ir ABONENTAS ėmėsi visų įmanomų
priemonių šios Sutarties esmei bei iš jos atsirandančioms teisėms bei pareigoms
suprasti ir su jomis aiškiai sutinka.
3.2. ABONENTAS, pasirašydamas šią Sutartį, duoda sutikimą, kad EUROCOM be
atskiro ABONENTO sutikimo perleistų visas savo teises ir pareigas, kylančias iš
šios Sutarties, ar jų dalį kitam Paslaugų teikėjui. EUROCOM užtikrina, kad įvykus
teisių ir pareigų perleidimui, pagal šią Sutartį teikiamos garantijos ABONENTUI
nesumažės.
4. Sutarties galiojimas.
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja Specialiosiose sąlygose
nurodytą laikotarpį.
4.2. Tuo atveju, jeigu ABONENTAS pagal Sutartį ar papildomus ABONENTO ir
EUROCOM susitarimus prisiima papildomus įsipareigojimus naudotis
EUROCOM paslaugomis tam tikrą laikotarpį, susijusius su ABONENTUI

suteiktomis papildomomis nuolaidomis ir/ar lengvatomis, Sutartis bet kokiu atveju
laikoma terminuota ir galioja visą tokį laikotarpį; tačiau jeigu tokio laikotarpio
pasibaigimo data yra ankstesnė nei Specialiosiose sąlygose nurodytas Sutarties
galiojimo terminas, Sutartis galioja iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Sutarties
galiojimo termino.
4.3. Jeigu sudaroma terminuota Sutartis, pasibaigus Sutarties terminui ir Šalims ir
toliau vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį, Sutartis tampa neterminuota.
4.4. Visi Sutarties galiojimo ir naudojimosi Paslaugomis terminai skaičiuojami nuo
Paslaugų teikimo pradžios.
5. Paslaugų užsakymas ir teikimas, naudojimasis Paslaugomis.
5.1. Paslaugos pagal šią Sutartį, kurios yra nurodytos Specialiosiose sąlygose,
pradedamos teikti per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo šios Sutarties
pasirašymo, nebent Specialiosiose sąlygose nurodyta kitaip. Vykstant numerio
perkeliamumo procesui (ABONENTUI keičiant Paslaugų teikėją ar Paslaugų
teikimo vietą ir būdą), Paslaugos pagal šią Sutartį ABONENTUI pradedamos teikti
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais. EUROCOM turi
teisę neteikti Paslaugų ABONENTUI arba pradėti teikti Paslaugas vėliau, jeigu
ABONENTAS nurodė neteisingus duomenis, pateikė neteisingus pareiškimus ir/ar
patvirtinimus, arba kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Jeigu ABONENTAS yra
neįvykdęs prievolių pagal kitas su EUROCOM sudarytas sutartis, Paslaugos gali
būti pradėtos teikti tik gavus EUROCOM priimtiną patvirtinimą ir/arba garantijas
apie tinkamą tokių prievolių įvykdymą.
5.2. Bendrųjų sąlygų 5.1 punkte nustatytas terminas netaikomas, kai Paslaugos
negali būti pradėtos teikti dėl objektyvių priežasčių (nėra techninių galimybių,
Tinklo teikėjas nesudaro sąlygų teikti atitinkamas Paslaugas ar pan.). Tokiu atveju,
atsiradus galimybei teikti Paslaugas, EUROCOM įsipareigoja kaip įmanoma
greičiau pradėti teikti Paslaugas, apie tai iš anksto pranešusi ABONENTUI raštu
arba telefonu, arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis.
5.3. Pagal šią Sutartį Paslaugos teikiamos ABONENTUI Tinklo teikėjo, su kuriuo
EUROCOM yra sudariusi sutartį, viešo judriojo telefono ryšio tinkle.
5.4. EUROCOM įsipareigoja užtikrinti, kad ABONENTAS visą parą galėtų
prisijungti prie Tinklo teikėjo tinklo, naudodamas galinius įrenginius ar kitą įrangą,
atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Sutarties nustatytus reikalavimus,
išskyrus šioje Sutartyje numatytas išimtis.
5.5. ABONENTAS įsipareigoja naudotis Paslaugomis tinkamai, laikydamasis
Sutarties sąlygų, EUROCOM nustatytų Paslaugų teikimo taisyklių ir kitų taikytinų
taisyklių.
5.6. ABONENTAS įsipareigoja neteikti pagal šią Sutartį gaunamų Paslaugų
jokiems tretiesiems asmenims, nenukreipti jokių trečiųjų asmenų, kitų Lietuvos
ir/arba tarptautinių telekomunikacijų tinklų srauto į Tinklo teikėjo tinklą, arba per
Tinklo teikėjo tinklą į kitus Lietuvos ir/arba tarptautinius tinklus, nurodant, kad
srautas buvo originuotas (inicijuotas) ABONENTO.
5.7. ABONENTAS įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, kurie ABONENTUI
naudojantis Paslaugomis ar jomis nesinaudojant gali sukelti grėsmę judriojo
telefono ryšio tinklo saugumui, jo vieningumui, vientisumui, tinklo veiklai ar jos
nepertraukiamumui, duomenų saugumui.
5.8. ABONENTAS įsipareigoja neperduoti ar kitaip nesuteikti tretiesiems
asmenims teisės naudotis SIM kortele (-ėmis) bei judriojo telefono ryšio paslaugų
numeriu, suteikiančiais teisę naudotis EUROCOM Paslaugomis be išankstinio
raštiško EUROCOM sutikimo. Kreipdamasis dėl tokio sutikimo gavimo
ABONENTAS įsipareigoja pateikti raštiškus savo ir naujojo ABONENTO
sutikimus dėl visiško teisių ir pareigų pagal šią Sutartį ir judriojo telefono ryšio
Paslaugų numerio perėmimo. EUROCOM turi teisę tokio sutikimo neduoti
nenurodydama priežasčių.
5.10. EUROCOM pagalbos tarnybos ir informacijos nemokamas telefono ryšio
numeris yra 117. Nurodytu telefono ryšio numeriu ABONENTAS turi teisę gauti
informaciją apie EUROCOM teikiamas Paslaugas, įkainius (tarifus), sąskaitų
dydžius ir kitą papildomą informaciją.
5.11. EUROCOM turi teisę keisti ABONENTO telefono ryšio numerį tik
ABONENTO prašymu arba tuo atveju, kai keičiamas Nacionalinis telefono ryšio
numeracijos planas, apie tai raštu pranešdama ABONENTUI ne vėliau kaip prieš
30 (trisdešimt) dienų.
5.12. ABONENTAS, pateikęs prašymą EUROCOM raštu (gali būti pateikiamas ir
faksu), turi teisę gauti detalias ataskaitas apie suteiktas Paslaugas. EUROCOM turi
teisę reikalauti sąnaudomis pagrįsto atlyginimo už detalios ataskaitos pateikimą
ABONENTUI.

_____________________
(Kliento parašas)

5.13. EUROCOM, esant techninėms galimybėms, užtikrina galimybę
ABONENTUI pačiam arba su EUROCOM pagalba blokuoti siunčiamus tam tikros
rūšies skambučius arba skambučius į tam tikros rūšies telefono ryšio numerius.
5.14. ABONENTAS įsipareigoja visiškai atlyginti dėl ABONENTO kaltės kilusių
gedimų šalinimo išlaidas bei patirtą žalą.
5.15. Jei patalpose ar teritorijoje, į kurią ABONENTAS turi nuosavybės, nuomos,
panaudos ar kitas teises, ar kuriomis ABONENTAS naudojasi kitais pagrindais, yra
elektroninių ryšių tinklo įrenginiai, ABONENTAS privalo sudaryti sąlygas
EUROCOM ar Tinklo teikėjo atstovui saugiai patekti prie jų ir juos aptarnauti.
6. Paslaugų apimtis ir kokybė.
6.1. EUROCOM įsipareigoja užtikrinti pagal šią Sutartį teikiamų Paslaugų kokybę,
laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir kaip
įmanoma greičiau informuoti ABONENTĄ apie EUROCOM žinomus veiksnius,
kurie gali lemti prastesnę teikiamų Paslaugų kokybę. Jei Paslaugų kokybė
neatitinka šiame punkte numatyto lygio ir dėl to ABONENTAS negali tinkamai
naudotis Paslaugomis, nekokybiškų Paslaugų teikimo laikas į ABONENTO
naudojimosi Paslaugomis laiką neįskaičiuojamas, t.y. ABONENTUI nėra
skaičiuojamas abonentinis ir/arba minimalus mokestis už nekokybiškų Paslaugų
teikimo laiką, tačiau taip pat ABONENTUI nėra taikomos nuolaidos ar premijos už
nekokybiškų Paslaugų teikimo laiką, už kurį neskaičiuojamas abonentinis ir/arba
minimalus mokestis.
6.2. Apie Paslaugų teikimo sutrikimus ABONENTAS nedelsiant privalo pranešti
EUROCOM paskambinęs nemokamu EUROCOM pagalbos tarnybos ir
informacijos telefono ryšio numeriu 117.
6.3. EUROCOM įsipareigoja keičiant Paslaugų teikimo technologijas, įrangą,
Paslaugų teikimo sąlygas, atsiskaitymo tvarką, nebloginti teikiamų Paslaugų
kokybės, nemažinti Paslaugų apimties ir nebloginti Sutarties sudarymo metu
ABONENTUI nustatytų sąlygų, jei Sutarties šalys, esant konkrečiam technologijų,
įrangos, Paslaugų teikimo sąlygų ar atsiskaitymo tvarkos pakeitimui, nesusitaria
kitaip.
6.4. EUROCOM ar Tinklo teikėjui vykdant planinio remonto darbus, tinklo
rekonstrukcijos darbus, techninę profilaktiką ar atliekant kitus techninius
pakeitimus, dėl ko laikinai gali būti stabdomas ar sutrikti Paslaugų teikimas ar
kokybė, EUROCOM turi pranešti apie tai ABONENTUI raštu, SMS žinute,
telefonu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis per protingą terminą prieš
EUROCOM pradedant vykdyti minėtus darbus, arba, jei darbus vykdys Tinklo
teikėjas, iškart po to, kai Tinklo teikėjas informuos apie numatomus darbus
EUROCOM.
6.5. EUROCOM įsipareigoja paaiškėjus Paslaugų teikimo sutrikimams ar
gedimams, atsiradusiems dėl EUROCOM kaltės iki Tinklo galinio taško, savo
sąskaita juos pašalinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną.
6.6. EUROCOM įsipareigoja užtikrinti, kad ABONENTAS nebus
diskriminuojamas kitų ABONENTŲ atžvilgiu ir, jei tai techniškai įmanoma,
ABONENTUI pageidaujant bei sudarius atitinkamas sutartis, jam bus teikiamos
visos EUROCOM teikiamos paslaugos.
7. Viešai skelbiama informacija.
7.1. EUROCOM įsipareigoja viešai ABONENTŲ aptarnavimo vietose ir savo
tinklapyje internete www.eurocom.lt skelbti išsamią, atnaujinamą teisės aktų
reikalaujamą informaciją apie Paslaugas, įskaitant informaciją apie Paslaugų
kainas.
8. Duomenų tvarkymas.
8.1. EUROCOM turi teisę skelbti viešai ABONENTO duomenis (vardas,
pavardė/pavadinimas, telefono ryšio numeris adresas), nebent ABONENTAS
Specialiosiose sąlygose nurodo, kad jo duomenys nebūtų įtraukti į viešai
prieinamus abonentų sąrašus.
8.2. ABONENTAS sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi mokumo įvertinimo ir
skolos valdymo tikslais ir kad šiais tikslais ABONENTO duomenys būtų
perduodami atitinkamoms skolų išieškojimo įmonėms ir/arba teisininkams ir/arba
atitinkamoms institucijoms. EUROCOM turi teisę skelbti skolininkus viešai.
8.3. EUROCOM turi teisę tvarkyti ABONENTO duomenis tiesioginės rinkodaros
tikslais, jeigu ABONENTAS yra išreiškęs išankstinį sutikimą, apie kurį yra
pažymima Specialiosiose sąlygose. ABONENTO duomenų saugojimo trukmė
šiame Bendrųjų sąlygų punkte nurodytais tikslais – visas Sutarties galiojimo
laikotarpis. ABONENTAS turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir reikalauti
ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius duomenis.
8.4. Siekdama užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, EUROCOM turi teisę fiksuoti
ABONENTO pokalbius EUROCOM pagalbos tarnybos ir informacijos telefonu ir
daryti jų garso įrašą.
9. Konfidencialumas.
9.1. Bet kokia informacija, susijusi su šia Sutartimi, jos turiniu ar įgyvendinimu,
laikoma konfidencialia. Šalys susitarė neatskleisti tretiesiems asmenims
konfidencialios informacijos, išskyrus atvejus, kai konfidenciali informacija turi

būti atskleista pagal imperatyvias Lietuvos Respublikos teisės aktų normas ar šią
Sutartį, taip pat kai EUROCOM turi pateikti šią Sutartį ar kitą informaciją Tinklo
teikėjo pareikalavimu ar kitais atvejais, kai informacijos pateikimas yra reikalingas
norint vykdyti Sutartį.
9.2. EUROCOM neatsako už informacijos, esančios sąskaitoje ar detalioje
ataskaitoje, ar kitos informacijos slaptumą, kai atitinkami dokumentai ar kita
informacija yra siunčiama paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.
10. Teikiamų paslaugų kainos.
10.1. Pagal Sutartį teikiamų Paslaugų įkainiai ir kiti mokesčiai, taikomi Sutarties
galiojimo metu, yra nustatyta www.eurocom.lt bei ABONENTUI taikytinuose
mokėjimo už Paslaugas planuose ir gali būti bet kada EUROCOM keičiami
Sutartyje nustatyta tvarka. Nutraukus sutartį dėl 10.2 punkte nurodytų aplinkybių
ABONENTO iniciatyva, ABONENTUI netaikomos netesybos ar kitokios
finansinės sankcijos.
10.2. EUROCOM įsipareigoja iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį
pranešti ABONENTUI raštu ir/arba SMS apie Sutarties sąlygų pakeitimus įskaitant,
Paslaugų kainų padidinimą ir/ar mokėjimo už Paslaugas planų pakeitimą. Pranešant
apie Sutarties sąlygų pakeitimus ir Paslaugų kainų padidinimą, ABONENTAS
kartu informuojamas apie jo teisę nutraukti Sutartį, jei naujosios Sutarties sąlygos
ar Paslaugų kainos ABONENTUI nepriimtinos, kaip tai numatyta Sutartyje.
10.3. ABONENTAS turi teisę savo nuožiūra pasirinkti mokėjimo už teikiamas
Paslaugas planus iš EUROCOM siūlomų mokėjimo planų. ABONENTO
pasirinktas mokėjimo planas gali būti pakeistas rašytiniu ABONENTO prašymu
(gali būti pateikiamas ir faksu); tačiau tuo atveju, jeigu ABONENTAS turi
įsipareigojimų EUROCOM, susijusių su Išankstinės nuolaidos suteikimu ar įrangos
ar kitų prekių įsigijimu su nuolaida ar yra sudaręs terminuotą Sutartį, mokėjimo už
Paslaugas planas gali būti pakeistas tik su EUROCOM sutikimu. Mokesčiai už
Paslaugas pagal ABONENTO pakeistą mokėjimo planą pradedami skaičiuoti nuo
pirmos kalendorinio mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį prašymas pakeisti
mokėjimo už Paslaugas planą buvo įregistruotas EUROCOM, dienos.
10.4. Sudarant Sutartį EUROCOM turi teisę imti EUROCOM nustatytą vienkartinį
sutarties administravimo mokestį.
11. Nuolaidų taikymas.
11.1. „Išankstinė nuolaida“ – tai ABONENTUI avansu suteikta nuolaida, kurią
ABONENTAS gali naudoti EUROCOM nustatytais būdais. Išankstinės nuolaidos
suteikimas ir jos dydis nurodomas Specialiosiose sąlygose arba sudarius atskirą
EUROCOM ir ABONENTO susitarimą. EUROCOM turi teisę nesuteikti
Išankstinės nuolaidos. Jei ABONENTUI suteikiama Išankstinė nuolaida,
ABONENTAS prisiima papildomus įsipareigojimus EUROCOM, numatytus
Specialiosiose sąlygose arba atskirame ABONENTO ir EUROCOM susitarime.
11.2. Jei ABONENTUI suteikiama Išankstinė nuolaida, ABONENTAS
įsipareigoja naudotis EUROCOM teikiamomis Paslaugomis pagal Sutartį tol, kol
įvykdys įsipareigojimus, nurodytus Specialiosiose sąlygose ir/ar atskirame
EUROCOM ir ABONENTO susitarime.
11.3. Jei ABONENTUI suteikta Išankstinė nuolaida, ir ABONENTAS nėra įvykdęs
atitinkamų įsipareigojimų, susijusių su Išankstinės nuolaidos suteikimu (numatytų
Specialiosiose sąlygose ir/arba atskirame EUROCOM ir ABONENTO susitarime),
Sutarties nutraukimo dėl ABONENTO kaltės atveju ABONENTAS privalo
visiškai atsiskaityti su EUROCOM už suteiktas Paslaugas ir sumokėti EUROCOM
atitinkamas netesybas, kaip tai nurodyta Bendrosiose sąlygose ir/arba
Specialiosiose sąlygose ir/arba atskirame EUROCOM ir ABONENTO susitarime:
11.3.1. Tuo atveju, jeigu ABONENTAS, kuriam suteikta Išankstinė nuolaida,
įsipareigojo naudotis EUROCOM paslaugomis tam tikrą laikotarpį, ir Sutartis yra
nutraukiama šiam laikotarpiui nepasibaigus ar ABONENTAS atsisako atitinkamų
Paslaugų teikimo, ar atitinkamų Paslaugų teikimas ABONENTUI yra
nutraukiamas, ABONENTAS privalo sumokėti EUROCOM netesybas, kurių dydis
yra lygus Specialiosiose sąlygose ar atskirame EUROCOM ir ABONENTO
susitarime nurodytai ir suteiktai išankstinei nuolaidai.
11.3.2. Specialiosiose sąlygose ir/arba atskirame EUROCOM ir ABONENTO
susitarime gali būti nustatyti ir kitokie ABONENTO įsipareigojimai, susiję su
Išankstinės nuolaidos suteikimu, bei ABONENTO atsakomybė už tokių
įsipareigojimų nevykdymą.
11.4. EUROCOM turi teisę nustatyti papildomas sąlygas, susijusias su Išankstine
nuolaida, įskaitant sąlygas dėl jų suteikimo ir taikymo.
11.5. EUROCOM turi teisę nustatyti ir kitokio pobūdžio nuolaidas bei tokių
nuolaidų taikymo taisykles.
12. Atsiskaitymo tvarka.
12.1. Atsiskaitomasis laikotarpis už Paslaugas, suteiktas pagal šią Sutartį –
kalendorinis mėnuo ar atitinkama jo dalis (tais atvejais, kai Paslaugos pradedamos
teikti jau prasidėjus kalendoriniam mėnesiui ne nuo mėnesio pradžios, ar Paslaugų
teikimas nutraukiamas kalendoriniam mėnesiui nepasibaigus ir pan.).
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12.2. ABONENTAS įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka pagal EUROCOM
pateiktas sąskaitas laiku apmokėti už suteiktas Paslaugas, įskaitant, bet
neapsiribojant, mėnesinį abonentinį ar minimalų mokestį už Paslaugas, mokesčius
už skambučius, duomenų
perdavimą, kitas Paslaugas ir kitus mokesčius už Paslaugas ar su jomis susijusius
mokesčius.
12.3. EUROCOM pateikia sąskaitą už praėjusį kalendorinį mėnesį ABONENTUI
suteiktas Paslaugas. Mokestis už užsienyje įvykusias paslaugas gali būti įtrauktas į
kito mėnesio, nei suteiktos tarptinklinio ryšio paslaugos, mėnesio sąskaitą.
Mėnesinis abonentinis mokestis arba minimalus mokestis už Paslaugas
skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo pradžios.
12.4. Jeigu ABONENTAS naudojasi keliomis EUROCOM teikiamomis
Paslaugomis, už visas ar dalį jam suteiktų Paslaugų EUROCOM nuožiūra gali būti
išrašoma bendra sąskaita arba atskiros sąskaitos.
12.5. Už pagal šią Sutartį suteiktas Paslaugas ABONENTAS privalo sumokėti
EUROCOM pagal pateiktas sąskaitas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo
atsiskaitomojo laikotarpio pabaigos, o jeigu sąskaitoje nurodyta vėlesnė data – iki
sąskaitoje nurodytos dienos. Negavęs sąskaitos už Paslaugas, suteiktas praėjusį
mėnesį, iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) kalendorinės dienos,
ABONENTAS privalo kreiptis į EUROCOM dėl sąskaitų kopijų pateikimo bei gali
sužinoti mokėtinas sumas paskambinęs nemokamu EUROCOM pagalbos tarnybos
ir informacijos telefono ryšio numeriu 117. Sąskaitos negavimas neatleidžia
ABONENTO nuo pareigos laiku apmokėti už pagal šią Sutartį per praėjusį mėnesį
suteiktas Paslaugas pagal EUROCOM pateiktą sąskaitos kopiją arba informaciją,
gautą nemokamu EUROCOM pagalbos tarnybos ir informacijos telefono ryšio
numeriu 117.
12.6. Jeigu ABONENTAS pavėluoja apmokėti jam pateiktas sąskaitas ilgiau nei 3
(tris) kalendorines dienas nuo Sutarties 13.5 punkte nurodyto termino pabaigos, jis
privalo mokėti EUROCOM skolos administravimo mokestį, kurio dydis nurodytas
www.eurocom.lt
12.7. EUROCOM įsipareigoja užtikrinti ABONENTUI galimybę iš anksto
sumokėti už Paslaugas.
12.8. EUROCOM turi teisę reikalauti išankstinio apmokėjimo už Paslaugas ar
ABONENTO prievolių įvykdymo užtikrinimo, jei ABONENTAS įsiskolina
EUROCOM už suteiktas (teikiamas) Paslaugas, ar pasibaigia kredito limitas, ar
esant kitoms pagrįstoms priežastims.
12.9. Sumokėti už Paslaugas ABONENTAS gali banko pavedimu arba kitais
EUROCOM nustatytais būdais.
12.10. Jei Sutartyje nustatytais atvejais ABONENTO prašoma atlikti išankstinį
mokėjimą, toks mokėjimas privalo būti atliktas iki EUROCOM prašyme nurodytos
datos.
12.11. Visi mokėjimai laikomi atliktais nuo pinigų įskaitymo į EUROCOM sąskaitą
dienos.
13. Kredito limito suteikimo, keitimo ir atsisakymo tvarka.
13.1. EUROCOM gali nustatyti ABONENTUI Paslaugų teikimo kredito limitą.
Paslaugų teikimo kredito limitas EUROCOM nustatytose ribose taip pat gali būti
nustatomas ABONENTO rašytiniu prašymu (gali būti pateikiamas ir faksu).
ABONENTO prašymu nustatytas kredito limitas gali būti keičiamas EUROCOM
nustatytose ribose rašytiniu ABONENTO prašymu (gali būti pateikiamas ir faksu).
13.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose, atskirame EUROCOM ir ABONENTO
susitarime nėra nurodyta kitaip ar EUROCOM nėra nustatyta kitaip, EUROCOM
kredito limito netaiko.
13.3. Jei ABONENTUI nustatytas Paslaugų teikimo kredito limitas, ABONENTAS
gali sužinoti Paslaugų teikimo kredito limito likutį paskambinęs nemokamu
EUROCOM pagalbos tarnybos ir informacijos telefono ryšio numeriu 117.
13.4. Jei ABONENTUI nustatytas Paslaugų teikimo kredito limitas, pasibaigus
šiam kredito limitui jam bus ribojamas Paslaugų teikimas. EUROCOM įsipareigoja
įspėti ABONENTĄ apie Paslaugų teikimo kredito limito baigimąsi telefonu ar SMS
žinute ar elektroninio ryšio priemonėmis.
13.5. EUROCOM įspėjus ABONENTĄ apie kredito limito baigimąsi Sutarties
13.4. p. nustatyta tvarka, Paslaugų tekimas ABONENTUI nutraukiamas nedelsiant.
13.6 EUROCOM turi teisę nesuteikti Paslaugų teikimo kredito limito, jį sumažinti
arba pareikalauti iš ABONENTO išankstinio mokesčio už Paslaugas, jei
ABONENTAS yra įsiskolinęs EUROCOM už suteiktas paslaugas arba esant kitų
pagrįstų priežasčių.
14. Atsakomybė.
14.1. Praleidęs mokėjimo terminus, ABONENTAS moka EUROCOM 0,04%
(keturių šimtųjų procento) dydžio delspinigius skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo
sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
14.2. ABONENTAS įsipareigoja visiškai padengti visas gedimų judriojo telefono
ryšio tinkle ar kituose įrengimuose šalinimo išlaidas bei atlyginti padarytą žalą, jei
tokie gedimai kilo dėl ABONENTO kaltės.

14.3. ABONENTAS įsipareigoja EUROCOM teikiamomis paslaugomis
nesinaudoti skambučių užbaigimui bet kokiuose fiksuoto ir judriojo ryšio tinkluose,
siekiant ekonominės naudos, susijusios su pokalbių tarifų skirtumų tarp tarifų,
taikomu EUROCOM ir tinklų sujungimo mokesčio.
14.4. EUROCOM neatsako už Paslaugų teikimo apribojimus ir/ar nesklandumus,
atsiradusius dėl Tinklo teikėjo, ABONENTO ar trečiųjų asmenų, nesusijusių su
sutartimi ar jos vykdymu kaltės, ar už naudojimosi Paslaugomis, teikiamomis pagal
šią Sutartį, apribojimus, kuriuos ABONENTUI nustato Tinklo teikėjas ar kiti
tretieji asmenys, nesusiję su sutartimi. EUROCOM neatsako už Paslaugų pagal šią
Sutartį teikimo sustabdymą, apribojimą ar nutraukimą, jei Tinklo teikėjas sustabdė
ar nutraukė Paslaugų teikimą ABONENTUI ar EUROCOM, taip pat neatsako už
Paslaugų kokybę, jei ji pablogėjo dėl ABONENTO, Tinklo teikėjo ar trečiųjų
asmenų, nesusijusių su sutartimi, kaltės ar dėl jų naudojamos įrangos. EUROCOM
neatsako už jai nepriklausančios elektroninių ryšių įrangos veikimą ir jos netaiso
bei neatsako už Paslaugų teikimo kokybę ar gedimus, pasitaikančius už Tinklo
galinio taško ribų.
14.5. EUROCOM nekompensuoja jokių išlaidų ir/ar nuostolių, kuriuos patyrė
ABONENTAS dėl Paslaugų teikimo pertrūkių, jeigu tai buvo reikalinga
elektroninių ryšių tinkle ar sistemose naudojamos įrangos pakeitimui, taip pat dėl
kitų pertrūkių, trukdžių arba pokyčių elektroninių ryšių tinkle ir/ar paslaugose,
susijusių su priemonių, kurios buvo būtinos dėl techninių, palaikymo ar
eksploatacinių priežasčių, panaudojimu. EUROCOM taip pat neatsako už ryšio
kokybę tinklo išjungimo privalomiems profilaktiniams patikrinimams ar gedimų ir
jų šalinimo metu.
14.6. Jei dėl ABONENTO veiksmų ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo
EUROCOM patiria išlaidų, kurių EUROCOM nebūtų patyrusi, jei ABONENTAS
būtų tinkamai įvykdęs savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ABONENTAS
privalo atlyginti tokias EUROCOM patirtas išlaidas.
14.7. Šios Sutarties nutraukimas, visiškas ar dalinis pagal šią Sutartį teikiamų
Paslaugų sustabdymas, apribojimas ar nutraukimas, o taip pat SIM kortelės ar
galinio (-ių) įrenginio (-ių) praradimo faktas neatleidžia ABONENTO nuo pareigos
atsiskaityti su EUROCOM už prekes ir/ar Paslaugas, suteiktas iki šios Sutarties ar
pagal šią Sutartį teikiamų Paslaugų sustabdymo, apribojimo ar nutraukimo
momento, sumokėti netesybas, atlyginti EUROCOM protingas išlaidas, kurias
EUROCOM, norėdama įvykdyti šią Sutartį, patyrė iki atitinkamo pranešimo
gavimo dienos bei kitus šia Sutartimi nustatytus mokėjimus.
14.8. Sutarties šalys neatsako už savo prievolių pagal šią Sutartį nevykdymą ar
netinkamą vykdymą, esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (potvyniai, elektros
iškrovos, elektros linijų avarijos ar gedimai, įrangos sugadinimas dėl trečiųjų
asmenų veiksmų ir t.t.), kaip tai yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose..
14.9. ABONENTAS privalo atlyginti EUROCOM dėl Sutarties pažeidimo
EUROCOM patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia netesybų suma.
14.10. EUROCOM jokiais atvejais neatsako už jokius ABONENTO patirtus
netiesioginius nuostolius.
14.11. Tuo atveju, jeigu ABONENTAS pažeidžia Bendrųjų sąlygų 5.6 punkto
nuostatas, ABONENTAS atlygina EUROCOM patirtus pagrįstus nuostolius.
14.12. ABONENTUI pažeidus Sutarties 14.3 punktą, jis privalo sumokėti
www.eurocom.lt numatytą baudą už kiekvieną turimą numerį.
14.13. Specialiosiose sąlygose, papildomuose ABONENTO ir EUROCOM
susitarimuose ar kituose atitinkamuose dokumentuose gali būti numatytos ir kitos
sankcijos už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą ar terminuotos Sutarties
nutraukimą.
15. Paslaugų teikimo sustabdymas ir apribojimai.
15.1. ABONENTUI pateikus raštišką prašymą Paslaugų teikimas ABONENTUI
gali būti laikinai sustabdomas EUROCOM nustatyta tvarka iki 6 (šešių) mėnesių
per metus išsaugant telefono ryšio numerį už sustabdymo laikotarpiui nustatytus
vienkartinį ir mėnesinius mokesčius. ABONENTAS negali pasinaudoti teise
laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą, jeigu ABONENTAS turi neįvykdytų
įsipareigojimų EUROCOM, susijusių su ABONENTUI suteiktomis nuolaidomis
(lengvatomis), pavyzdžiui, ABONENTUI buvo suteikta Išankstinė nuolaida,
ABONENTUI su nuolaida (pigiau) buvo parduota įranga ar kitos prekės ir pan., ir
ABONENTAS nėra įvykdęs kartu su suteiktomis nuolaidomis (lengvatomis)
prisiimtų įsipareigojimų. Laikino Paslaugų teikimo sustabdymo laikas
neįskaičiuojamas į bendrą naudojimosi EUROCOM paslaugomis laikotarpį ir
ABONENTUI nėra skaičiuojamos ir taikomos nuolaidos ar premijos už laikotarpį,
kurį buvo laikinai sustabdytas Paslaugų teikimas. Šio Sutarties punkto pagrindu
laikinai sustabdytų Paslaugų teikimas atnaujinamas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo ABONENTO raštiško prašymo gavimo (gali būti pateikiamas ir faksu)
dienos
15.2. ABONENTUI praradus galinį (-ius) įrenginį (-ius), Paslaugų teikimas
(išskyrus įeinančius skambučius) blokuojamas nedelsiant po to, kai apie galinio (-
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ių) įrenginio (-ių) praradimą ABONENTAS praneša nemokamu EUROCOM
pagalbos tarnybos ir informacijos telefono ryšio numeriu 117.
15.3. EUROCOM turi teisę apriboti Paslaugų ar jų dalies teikimą ABONENTUI,
ABONENTUI pažeidus Sutarties sąlygas arba pasibaigus ABONENTUI
nustatytam paslaugų teikimo kredito limitui. Sutarties sąlygų pažeidimu be kita ko
yra laikomas ir apmokėjimo už suteiktas Paslaugas ar parduotas prekes (įrangą)
termino praleidimas. Apribojus Paslaugų teikimą, Paslaugų teikimas ABONENTUI
atnaujinamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo informacijos apie
Sutarties pažeidimų pašalinimą, visišką atsiskaitymą su EUROCOM ir/ar išankstinį
Paslaugų apmokėjimą gavimo, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. Informacijos apie
atsiskaitymą su EUROCOM gavimo diena laikoma ta diena, kai ABONENTAS
pateikia EUROCOM ar jo įgaliotam atstovui apmokėjimą įrodančius dokumentus
arba ABONENTO mokėtinos sumos yra įskaitomos į EUROCOM sąskaitą.
Paslaugų teikimo apribojimo laikotarpiu ABONENTUI nėra skaičiuojamos ir nėra
taikomos nuolaidos ir premijos už naudojimosi Paslaugomis laiką, tačiau Paslaugų
teikimo apribojimas neatleidžia ABONENTO nuo mėnesinio abonentinio ir/ar
minimalaus mokesčio už Paslaugas mokėjimo.
15.4. EUROCOM turi teisę apriboti Paslaugų ar jų dalies teikimą ABONENTUI
nedelsiant nesilaikydama Bendrųjų sąlygų 15.3 punkte nurodytų nuostatų, jei
ABONENTO veiksmai sukelia pavojų elektroninių ryšių tinklo veikimui, jo
saugumui, vientisumui ar riboja kitų ABONENTŲ galimybę pasinaudoti
EUROCOM teikiamomis paslaugomis, arba Tinklo teikėjui apribojus, sustabdžius
ar nutraukus paslaugų teikimą ABONENTUI ar EUROCOM.
15.5. Jei ABONENTAS per 30 (trisdešimt) dienų po Paslaugų ar jų dalies teikimo
apribojimo nepašalina Sutarties pažeidimų ir/arba neatlieka kitų reikalingų
veiksmų, EUROCOM turi teisę nutraukti Paslaugų ar jų dalies teikimą
ABONENTUI, pranešusi apie tai prieš 5 (penkias) darbo dienas.
15.6. EUROCOM turi teisę nutraukti Paslaugų ar jų dalies teikimą ABONENTUI
nedelsiant nesilaikydama Bendrųjų sąlygų 15.5 punkte nurodytų nuostatų, jeigu
ABONENTO veiksmai sukelia pavojų elektroninių ryšių tinklo veikimui, jo
saugumui, vientisumui ar riboja kitų abonentų galimybę pasinaudoti EUROCOM
teikiamomis paslaugomis, arba Tinklo teikėjui sustabdžius ar nutraukus paslaugų
teikimą ABONENTUI ar EUROCOM.
15.7. EUROCOM įsipareigoja apribojus Paslaugų teikimą sudaryti ABONENTUI
galimybę skambinti nemokamu EUROCOM pagalbos tarnybos ir informacijos
telefono ryšio numeriu 117 bei kitais nemokamais telefono ryšio numeriais,
pagalbos tarnybų numeriais ir, jei tai techniškai įmanoma, priimti skambučius.
15.8. Jei ABONENTAS teisės aktų nustatyta tvarka ginčija EUROCOM pateiktą
sąskaitą už Paslaugas ar jos dalį, EUROCOM neturi teisės apriboti Paslaugų
teikimo taip, kad toks ribojimas užkirstų kelią ABONENTUI gauti įeinantį ryšį bei
naudotis kitomis nemokamomis paslaugomis ir, kiek tai techniškai įmanoma, gauti
tas paslaugas, už kurias ABONENTAS moka ir kurių neginčija. Šis Sutarties
punktas netaikomas, jei ABONENTAS nuolat, t.y. 3 (tris) ar daugiau kartų per
paskutinius 12 (dvylika) mėnesių, vėlavo atsiskaityti arba neatsiskaitė už Paslaugas.
16. Įrangos ir kitų prekių įsigijimas.
16.1. Tuo atveju, jeigu ABONENTUI parduodamai elektroninių ryšių įrangai ar
kitoms prekėms suteikiama nuolaida, ABONENTAS įsipareigoja vykdyti
atitinkamus Bendrosiose sąlygose ir/arba Specialiosiose sąlygose ir/arba atskirame
EUROCOM ir ABONENTO susitarime numatytus įsipareigojimus, už kurių
nevykdymą jam gali būti taikoma atitinkama atsakomybė.
16.2. ABONENTUI suteikiama nuolaida parduodamai elektroninių ryšių įrangai ar
kitoms prekėms yra skirtumas tarp EUROCOM nustatytos įrangos ar kitų prekių
kainos įprastinėmis sąlygomis (t.y. kainos, kuria EUROCOM parduoda atitinkamą
įrangą ar kitas prekes netaikydama nuolaidos) ir įrangos ar kitų prekių kainos, už
kurią įranga ar kitos prekės yra parduodamos ABONENTUI.
16.3. Tuo atveju, jeigu ABONENTUI su nuolaida yra parduodama elektroninių
ryšių įranga ar kitos prekės, ir Sutartis yra nutraukiama dėl bet kokių priežasčių
(arba ABONENTAS atsisako atitinkamų Paslaugų ar atitinkamų Paslaugų teikimas
ABONENTUI yra nutraukiamas) anksčiau negu ABONENTAS įvykdo kartu su
jam suteikiama nuolaida prisiimtus įsipareigojimus, ABONENTAS privalo
sumokėti EUROCOM atitinkamas netesybas, kaip nurodyta Bendrosiose sąlygose
ir/arba Specialiosiose sąlygose ir/arba atskirame EUROCOM ir ABONENTO
susitarime:
16.3.1. tuo atveju, jeigu ABONENTAS, kuriam su nuolaida parduodama
elektroninių ryšių įranga ar kitos prekės, įsipareigojo naudotis EUROCOM
paslaugomis tam tikrą laikotarpį, ir Sutartis yra nutraukiama (arba ABONENTAS
atsisako atitinkamų Paslaugų ar atitinkamų Paslaugų teikimas ABONENTUI yra
nutraukiamas) anksčiau negu baigiasi šis laikotarpis, ABONENTAS privalo
sumokėti EUROCOM netesybas, kurių dydis yra lygus Specialiosiose sąlygose 6
punkte nurodytai suteiktai išankstinei nuolaidai ir sumokėti visas likusias įmokas
už įsigytą įrangą. Visa likusi mokėtina suma pateikiama paskutinėje sąskaitoje.

16.3.2. Specialiosiose sąlygose ir/arba atskirame EUROCOM ir ABONENTO
susitarime gali būti nustatyti ir kitokie ABONENTO įsipareigojimai, susiję su
elektroninių ryšių įrangos ir/ar kitų prekių pardavimu ABONENTUI su nuolaida,
bei ABONENTO atsakomybė už tokių įsipareigojimų nevykdymą.
17. Sutarties keitimo, papildymo ir nutraukimo tvarka.
17.1. Ši sutartis gali būti keičiama bei papildoma rašytiniu šalių susitarimu arba
kitokiais abiejų šalių valią išreiškiančiais būdais, išskyrus atvejus, kurie numatyti
Bendrųjų sąlygų 10.1 ir 10.2 punktuose.
17.2. EUROCOM turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį informuodama
ABONENTĄ raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis ne vėliau kaip prieš 5
(penkias) darbo dienas:
17.2.1. jei ABONENTAS pažeidžia Sutartį. Sutarties pažeidimu be kita ko yra
laikomas ir ABONENTO uždelsimas atsiskaityti už suteiktas Paslaugas. Tokiu
atveju Sutartis yra nutraukiama po to, kai Sutarties nustatyta tvarka ABONENTUI
buvo apribotas Paslaugų teikimas ir baigėsi Sutartyje nurodytas terminas, per kurį
ABONENTAS privalėjo ištaisyti Sutarties pažeidimus ir/arba atlikti kitus būtinus
veiksmus, išskyrus Bendrųjų sąlygų 15.4 ir 15.6 punktuose nurodytus atvejus –
pastaraisiais atvejais Sutartis gali būti nutraukiama nedelsiant;
17.2.2. Tinklo teikėjui nutraukus paslaugų ar jų dalies teikimą EUROCOM;
17.2.3. ABONENTUI vėluojant atsiskaityti už suteiktas Paslaugas 3 (tris) ir
daugiau kartų be pagrįstos priežasties;
17.2.4. ABONENTUI pažeidus Bendrųjų sąlygų 5.6 ir/ar 5.7 punktų nuostatas;
17.2.5. kitais teisės aktų numatytais atvejais.
17.3. ABONENTAS turi teisę vienašališkai nutraukti neterminuotą Sutartį iš
anksto, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešęs apie tai
EUROCOM.
17.4. Terminuotą Sutartį anksčiau laiko ABONENTAS turi teisę nutraukti ne vėliau
kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas pranešęs apie tai EUROCOM tik šiais atvejais:
17.4.1. EUROCOM pakeitus esmines Sutarties sąlygas ar padidinus Paslaugų
kainas. Šia teise ABONENTAS gali pasinaudoti per 1 (vieną) mėnesį nuo
EUROCOM pranešimo apie tarifų (kainų) padidinimą ar esminių Sutarties sąlygų
pakeitimą išsiuntimo ABONENTUI dienos, pranešdamas raštu apie Sutarties
nutraukimą EUROCOM;
17.4.2. EUROCOM iš esmės pažeidus Sutartį ir nepašalinus pažeidimo per protingą
terminą (kuris turi būti ne ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų, išskyrus tuos atvejus,
kai pažeidimo pašalinimui dėl objektyvių priežasčių reikalingas ilgesnis terminas)
nuo ABONENTO raštiškos pretenzijos apie Sutarties pažeidimą gavimo dienos;
17.4.3. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
17.5. Jei sudarant Sutartį ar vėliau ABONENTUI yra suteikiama EUROCOM
priklausanti įranga, nutraukiant Sutartį ji grąžinama EUROCOM nedelsiant.
17.6. Visais atvejais nutraukiant Sutartį iki Sutarties nutraukimo dienos
ABONENTAS privalo visiškai atsiskaityti su EUROCOM už suteiktas Paslaugas
ir/arba gautas prekes (įrangą).
18. Ginčų sprendimo tvarka.
18.1. ABONENTAS turi teisę raštu pareikšti pretenzijas EUROCOM dėl
netinkamo Sutarties vykdymo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo dienos, kurią
ABONENTAS sužinojo arba turėjo sužinoti apie atitinkamų savo teisių pagal
Sutartį pažeidimą, jei teisės aktai nenustato kito termino – tokiu atveju taikomas
teisės aktų nustatytas terminas. EUROCOM įsipareigoja išnagrinėti pretenziją ir
pateikti raštišką atsakymą per 14 (keturiolikos) dienų laikotarpį.
18.2. Nepavykus ABONENTO pretenzijos išspręsti Sutarties 18.1 punkte nustatyta
tvarka, dėl mūsų teikiamų paslaugų Jūs galite kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą
(Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius, www.rrt.lt), o dėl parduotos įrangos kokybės į
Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius,
www.vvtat.lt). Jūs taip pat galite kreiptis tiesiogiai į teismą.
19. Baigiamosios nuostatos.
19.1. EUROCOM ir ABONENTO santykiams, kurių nereglamentuoja ši Sutartis,
taikomas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas ir kiti Lietuvos
Respublikos teisės aktai.
19.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata ar jos dalis dėl kokių nors priežasčių
įstatymo nustatyta tvarka būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, likusios šios
Sutarties nuostatos Šalims galioja ir turi būti taikomos toliau. Tokiu atveju Šalys
turi gera valia susitarti dėl pripažintos negaliojančia nuostatos pakeitimo kita
nuostata.
19.3. Tuo atveju, jeigu Specialiosios sąlygos ar atskiri EUROCOM ir ABONENTO
susitarimai nustato kitokias nuostatas, negu nustatyta Bendrosiose sąlygose,
taikomos tokios Specialiųjų sąlygų ir/arba atskirų EUROCOM ir ABONENTO
susitarimų nuostatos. Tuo atveju, jeigu atskiri EUROCOM ir ABONENTO
susitarimai nustato kitokias nuostatas, nei nustatyta Specialiosiose sąlygose,
taikomos tokių atskirų EUROCOM ir ABONENTO susitarimų nuostatos.
19.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais,
tenkančiais po vieną kiekvienai Šaliai.

_____________________
(Kliento parašas)

