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Bendrosios pristatymų ir paslaugų sąlygos 
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG, Špelė 

Heinrich-Krone-Str. 10, 48480 Špelė 
Osnabriuko vietos teismas, HRA 204871 

(Paskutiniai pakeitimai: 2019 m. gegužės 1 d.) 
 

§ 1 
Bendrieji klausimai – taikymo sritis 

1.1 Visi pasiūlymai ir visi mūsų pristatymai vykdomi pagal šias Bendrąsias pristatymų ir 
paslaugų sąlygas (toliau – Bendrosios sąlygos). Šios Bendrosios sąlygos visų pirma 

taikytinos žemės ūkio technikos, vartojimo reikmenų (pvz., tinklų, verpalų ir plėvelių), 
telemetrijos ir diagnostikos priemonių, prekybos reikmenų ir atsarginių dalių pardavimui, jų 
pristatymams, susijusių paslaugų teikimui ir visiems būsimiems susitariančių šalių 
sandoriams papildomai nenurodant į Bendrąsias sąlygas. Jos taip pat galioja, kai mes 
aiškiai į jas nenurodome paskesnių sutarčių ar paslaugų atveju, ypač kai užsakovui 
pristatome ar teikiame paslaugas nepaisant to, kad užsakovas žino, jog jo bendrosios verslo 
sąlygos prieštarauja, nukrypsta nuo ar viršija mūsų Bendrąsias sąlygas. Užsakovo 
bendrosios sąlygos, kurios prieštarauja, nukrypsta nuo ar viršija mūsų Bendrąsias sąlygas 
netampa sutarties dalimi, nebent mes aiškiai raštu patvirtinome, jog jos galioja. 

1.2 Sudaryta sutartis, taip pat šios Bendrosios sąlygos skirtos tik mūsų ir užsakovo teisinių 
santykių reguliavimui. Atskiriems žodžiu su užsakovu sudarytiems susitarimams teikiama 
pirmenybė atskiru atveju. Sutartis ar mūsų patvirtinimas rašytine forma reguliuojami 
atsižvelgiant į tokių susitarimų turinį. 

1.3 Teisiškai svarbius pareiškimus ar pranešimus, kuriuos užsakovui reikia pateikti sudarius 
sutartį, (pvz., terminų nustatymas, pranešimai apie gedimus, pareiškimai dėl nutraukimo ar 
pirkimo kainos sumažinimo) privaloma pateikti rašytine forma, kad jie galiotų. 

1.4 Pareiškimai dėl teisinių nuostatų taikymo duodami tik aiškumo tikslais. Todėl net ir be tokio 
paaiškinimo taikomos įstatymo nuostatos, nebent jos tiesiogiai pakeistos ar aiškiai 
neįtrauktos į šias Bendrąsias sąlygas. 

1.5 Mūsų Bendrosios sąlygos taikomos tik verslininkams, kaip apibrėžta Vokietijos civilinio 
kodekso 14 dalyje (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), juridiniams asmenims pagal viešąją 
teisę ir specialiems fondams pagal viešąją teisę. 

§ 2 
Pasiūlymai ir sutarties sudarymas 

2.1 Mūsų pasiūlymai užsakovui nėra privalomi, nebent aiškiai nurodyta, kad jie privalomi arba 
numatytas konkretus priėmimo terminas. Mes neprisiimame atsakomybės už spausdinimo 
klaidas. Pasiūlymai – tai tik prašymas užsakovui pateikti patį įpareigojantį pasiūlymą. 
Užsakovo užsakymas yra įpareigojantis pasiūlymas. Toks pasiūlymas gali būti priimtas 
mūsų nuožiūra per protingą laikotarpį (ne vėliau kaip per dvi savaites) be išlygų išsiunčiant 
užsakymo patvirtinimą, pristatant ar teikiant užsakytas paslaugas.  

2.2 Sutarties vykdymui vyriausybės eksporto nutarimuose apibūdintų pristatytų dalių atžvilgiu 
taikoma išlyga, kad mums išduoti reikiami patvirtinimai. 

2.3 Mes pasiliekame visas nuosavybės teises, autorines teises ir visas kitas turimas teises į 
visas ir dėl visų sąmatų, brėžinių, planų, nuotraukų, svorio ir matmenų specifikacijų, 
vykdymo ir vartojimo duomenų, taip pat kitiems techninių duomenų, aprašymų ir visos kitos 
informacijos, programines įrangos ir dokumentacijos (kartu – Informacija). Informacija 

laikoma griežtai konfidencialia. Visų pirma, jos negalima atskleisti ar kitaip pateikti trečioms 
šalims be išankstinio aiškaus rašytinio sutikimo. Pareikalavus, užsakovas privalo grąžinti 
mums visą Informaciją ir visas reprodukcijas, įskaitant skaitmenines kopijas, ir (arba) mūsų 
nuožiūra jas sunaikinti. Be to, kai tokio reikalavimo nepateikiame, užsakovas, privalo grąžinti 
Informaciją ir visas reprodukcijas, įskaitant skaitmenines kopijas, ir (arba) mūsų nuožiūra 
jas sunaikinti, kai susijęs užsakymas įvykdytas, kai įprastai vykdant verslą užsakovui 
Informacijos nebereikia arba jei derybos nesibaigia sutarties sudarymu. 

2.4 Pasiūlymo dalį sudarantys dokumentai, pvz., nuotraukos, brėžiniai, svorio ir matmenų 
specifikacijos, vykdymo ir vartojimo duomenys, taip pat techniniai duomenys atitinkamo 
produkto informacijoje ar reklaminėje medžiagoje yra neįpareigojantys. Jie yra tik 
aprašomojo pobūdžio ir pagal BGB 443 straipsnį nėra nei suderinti mūsų pristatomų prekių 
kokybės, nei patvarumo kokybės standartai ar garantijos. Prekyboje įprasti nukrypimai, taip 
pat tie, kurie priskirtini teisiniams reikalavimams ar sudaro technines naujoves, leistini, nes 
yra komponentų keitimas lygiavertėmis dalimis, jei tai netrukdo jų naudoti pagal sutartyje 
numatytą paskirtį. 

2.5 Bandinių ar pavyzdžių pardavimų atveju garantuojame tik tai, kad pavyzdžiai profesionaliai 
pagaminti, bet jie negarantuoja pristatytinų prekių kokybės ar patvarumo. 

§ 3 
Kainos, mokėjimo terminai, nemokumas 

3.1 Galiojančios kainos yra tos, kurios suderintos atitinkamos sutarties sudarymo metu, ypač 
tos, kurios išvardytos prikimo užsakyme arba užsakymo patvirtinime. Kai nėra specialaus 
susitarimo, kainos yra gamintojo kainos (EXW – 2010 m. tarptautinės prekybos terminai; 
angl. Incoterms 2010). Be to, mūsų suteiktoms paslaugoms taikomi šiuo metu galiojantys 
valandiniai įkainiai pagal faktines išlaidas. Kai užsakymo patvirtinime kainos nenurodytos, 
galioja mūsų dabartinis kainoraštis, kurį, jūsų pageidavimu, mielai atsiųsime. Visos kainos 
nurodomos be pridėtinės vertės mokesčio. Vis muitai, mokesčiai ir kiti valstybiniai mokesčiai 
įskaitomi užsakovui. Jei pristatymai vykdomi už Vokietijos ribų, gali būti taikomi kiti šaliai 
būdingi mokesčiai. Siunčiant paprastu paštu, per kurjerį ar geležinkeliu, pristatoma gavėjo 
ar užsakovo rizika ir lėšomis. Skubių mokėjimų, permokų ar kitų lengvatų atveju nuolaidų 
atėmimui reikalingas aiškus sutikimas. 

3.2 Mes pasiliekame teisę pagrįstai koreguoti savo kainas, jeigu sudarius sutartį keičiasi kainos, 
visų pirma dėl atlyginimų kėlimo, žaliavų tiekėjams pakėlus kainas ar dėl valiutos keitimo 
kursų svyravimo. Pareikalavus, užsakovui nurodome kainų koregavimo priežastis. 
Paprastai koregavimas neviršija 10 proc. užsakymo vertės. Jei kainos turi būti pakeltos 
daugiau, pirma privalome užsakovui raštu pranešti apie tai. Tada užsakovas turi teisę 
nutraukti sutartį per 14 dienų nuo pranešimo gavimo. Tokiu atveju jis privalo kompensuoti 
mūsų patirtas išlaidas ir iki to momento įdėtas pastangas. Teisė koreguoti kainas netaikoma 
prekėms ir paslaugoms, kurios turi būti pristatytos ar suteiktos per tris (3) mėnesius nuo 
sutarties sudarymo, nebent jos pristatomos ar teikiamos pagal toliau vykdomus 
įsipareigojimus. Jei prekės pristatomos praėjus trims mėnesiams po sutarties sudarymo dėl 
priežasčių, dėl kurių KRONE nėra atsakinga, KRONE turi teisę pagrįstai koreguoti kainas. 
Jei pristatymo metu galioja naujas kainoraštis, laikoma, kad naujos kainos yra suderintos. 

3.3 Jei dėl mokėjimo terminų nesusitarta kitaip, sąskaitos apmokamos iškart gavus prekes ir 
sąskaitą. Jei užsakovas nesumoka iki nustatyto termino, nuo to laiko už nesumokėtas 
sumas skaičiuojami delspinigiai devyniais procentiniais punktais viršijantys „Deutsche 
Bundesbank“ nustatytą bazinę palūkanų norma (BGB 288 straipsnis, Vokietijos Prekybos 
kodekso (Handelsgesetzbuch – HGB) 353 straipsnis). Mes pasiliekame galimybę įrodinėti 
dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo patirtą didesnę žalą. 

3.4 Užsakovas turi teisę į įskaitymą ir sulaikymą tik tuo atveju, jei mes neginčijame jo 
priešieškinio, jį pripažinome ar jis tapo vykdytinu teismo sprendimu. Pristatymo ar paslaugos 
trūkumai neturi įtakos užsakovo priešieškiniams.  

3.5 Jei užsakovas neapmoka sąskaitos ar, sudarius sutartį, užsakovas patiria finansinių 
sunkumų taip, kad neigiamai atsiliepia mokėjimui arba finansiniai sunkumai yra 
neišvengiami, mes turime teisę paankstini visą užsakovo skolos mokėjimo terminą ir 
pakeitus sudarytas sutartis, reikalauti išankstinės įmokos, pateikti užstatą arba, jei 
pristatymas įvykdytas, nedelsiant apmokėti visus mūsų reikalavimus, kurie grįsti tais pačiais 
teisiniais santykiais. Pirmiau minėta nuostata galioja pirmiausiai, kai užsakovas nutraukia 
mokėjimus, kai jo čekiai nepriimami, kai užsakovo turto atžvilgiu pradėta nemokumo 
procedūra arba pateiktas prašymas pradėti nemokumo procedūrą arba nemokumo 
procedūra nepradėta dėl turto stokos. Ta pati nuostata galioja blogėjant užsakovo 
kreditingumui susijusių kredito draudikų ar kredito reitingų agentūrų duomenimis. Visi 
susitarimai dėl nesumokėtų mokėjimų atidėjimų nustoja galioti, kai užsakovas atitinkamai 
informuotas. 

3.6 Kilus abejonėms dėl užsakovo kreditingumo ar mokumo ir (arba) jei negalima iš esmės 
susitarti dėl nuosavybės teisės išlaikymo pagal šių Bendrųjų sąlygų 6 dalį (pvz., pagal 
pristatymo vietoje galiojančią užsienio teisės sistemą nepripažįstama neperduodamo 
užstato teisė, bent jau be papildomų formalumų), mes turime teisę vykdyti pristatymą visą 
ar dalimis tik pagal išankstinį apmokėjimą ar kitą atitinkamą būdą, užtikrinantį tolesnę 
KRONE veiklą (pvz., sudarius kredito draudimo polisą, išdavus dokumentinį užstatą, banko 
garantiją ir pan.) ir su tuo susijusias išlaidas įskaitant užsakovui. 

§ 4 
Pristatymo ir aptarnavimo terminas, veiklos nevykdymas 

4.1 Sutartos pristatymo dienos ir terminai yra tik apytiksliai, nebent konkreti data aiškiai 
nurodyta raštu. Specialiai suderinti pristatymo terminai įsigalioja išsiuntus užsakymo 
patvirtinimą. Pristatymo terminas įvykdytas, jei prekės išvežamos iš gamyklos prieš 
pasibaigiant tokiam terminui ar per jį arba jei mes pranešėme apie pasirengimą išsiųsti ar 
suteikti paslaugą.  
Tačiau jei pristatymo terminai praleisti dėl aplinkybių, už kurias mes esame atsakingi, 
užsakovui du kartus nustačius lengvatinius terminus, kurių mes nesilaikėme, užsakovas gali 
nutraukti sutartį. Pranešimą apie nutraukimą privaloma įteikti raštu. 

4.2 Mes atsakingi už įsipareigojimų neįvykdymą pasibaigus užsakovo nustatytam lengvatiniam 
laikotarpiui, nebent, kaip išimtis, buvo sutarta konkreti pristatymo data. Mes neatsakingi už 
savo įsipareigojimų nevykdymą force majeure ar kitomis nenumatytomis ypatingomis 
aplinkybėmis, už kurias mes neatsakingi, pavyzdžiui, gaisro, vandens ar panašių aplinkybių 
sukelti veiklos sutrikimai, gamybos įrangos ar staklių gedimas, tiekėjų pristatymo terminų 
nesilaikymas ar nepristatymas, žaliavų, energijos, darbo jėgos stokos, streikų, blokadų, 
sukelti veiklos pertrūkiai, sunkumai gauti transporto priemones, eismo sutrikimai ar 
valstybės institucijų įsikišimai. Vietoj to, ir tiek, kiek pirmiau minėtos aplinkybės ne dėl mūsų 
pačių kaltės trukdo mums laiku vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, mes turime teisę 
atidėti pristatymą ar teikti aptarnavimą trukdžių metu ir pagrįstu veiklos atkūrimo laikotarpiu. 
Jei dėl to pristatymas ar aptarnavimo teikimas vėluoja daugiau kaip du mėnesius, ir mes, ir 
užsakovas turi teisę nutraukti sutartį dėl sutrikusio pristatymo paveiktos kiekybės atsisakant 
visų reikalavimų kompensuoti nuostolius. 

4.3 Kiekvienu įsipareigojimo nevykdymo atveju mūsų įsipareigojimas kompensuoti nuostolius 
ribojamas pagal 9 dalies nuostatas. 

4.4 Mes turime teisę dalinai pristatyti ir teikti paslaugas sutartais pristatymo ir paslaugų teikimo 
laikotarpiais, tik jei iš užsakovo pagrįstai tikimasi, jog jis jas priims. 

4.5 Pristatymo ir aptarnavimo įsipareigojimų laikymasis suponuoja, kad užsakovas deramai ir 
laiku įvykdė savo įsipareigojimus, visų pirma, tai, kad jis suteikė reikalingus pateikti ruošinius 
ir dokumentus, patvirtinimus bei oficialius pareiškimus, kuriuos reikia gauti, ir kad gauti visi 
sutarti išankstiniai daliniai mokėjimai. Mes pasiliekame galimybę įrodinėti neįvykdytą sutartį. 

§ 5 
Rizikos perkėlimas, gabenimas ir pakavimas, priėmimas 

5.1 Mūsų pristatymai yra gamintojo kainos (EXW – 2010 m. tarptautinės prekybos terminai), 
nebent aiškiai susiarta kitaip. Tokiu atveju atsitiktinio prekių praradimo ar apgadinimo rizika 
po to, kai jas galima pasiimti, pereina užsakovui gavus pranešimą, kad prekės paruoštos 
siuntimui. Tačiau mes turime teisę pakrauti savo produktus į atitinkamą transporto 
priemonę. Jei užsakovas pageidauja, kad jam išsiųstų prekes, rizika dėl atsitiktinio prekių 
praradimo ar apgadinimo pereina užsakovui, kai jos perduodamos vežėjui. Užsakovas taip 
pat prisiima riziką dėl atsitiktinio prekių praradimo ar apgadinimo, kai mes pristatome 
dalimis, arba išimties tvarka suteikę kitas paslaugas, pvz., siuntimo išlaidas. Jei siunta 
vėluoja dėl aplinkybių, už kurias atsakingas užsakovas, rizika pereina užsakovui nuo 
paruošimo siuntimui dienos.  

5.2 Kai prekės siunčiamos užsakovui, mes pasirenkame siuntimo būdą, nebent rašytine forma 
susitarta kitaip. Užsakovo pageidavimu ir lėšomis mes apdraudžiame siuntą nuo vagystės, 
sugedimo, gabenimo, gaisro ir vandens sukeltų nuostolių, taip pat kitų draudžiamųjų rizikų. 

5.3 Nepaisant 8 dalyje išdėstytų teisių, užsakovas privalo priimti pristatytas prekes, net jei jos 
turi nežymius trūkumus. 

5.4 Jei užsakovas nevykdo įsipareigojimų priimti ar nebendradarbiauja, taip pat nepriimdamas 
prekių ar jų nepasiimdamas gavęs mūsų pranešimą apie paruoštą siuntą, mes turime teisę 
reikalauti kompensacijos už dėl to patirtus nuostolius, įskaitant papildomas išlaidas (pvz., 
saugojimo išlaidas, išlaidas, patirtas dėl nepavykusių mėginimų pristatyti ir pan.). 

§ 6 
Nuosavybės teisės išlaikymas 

6.1 Mes išlaikome nuosavybės teisę į pristatytas prekes tol, kol bus sumokėta visa pirkimo kaina 
ir visi kiti esami ir būsimi reikalavimai užsakovui, kuriam esame įsipareigoję pagal verslo 
santykius. Į einamąją sąskaitą įtrauktas pirkimo kainos reikalavimas ir balanso patvirtinimas 
neturi įtakos nuosavybės teisės išlaikymui. 

6.2 Užsakovas privalo atsargiai elgtis su pristatytomis prekėmis tol, kol mes išlaikome 
nuosavybės teisę. Visų pirma, jis privalo savo lėšomis atitinkamai jas apdrausti pagal jų 
pakeitimo vertę nuo praradimo, nuostolių ir sunaikinimo, pvz., nuo gaisro, vandens ar 
vagystės sukeltų nuostolių. Šiuo užsakovas perleidžia mums savo skolinius reikalavimus 
pagal draudimo polisus. Šio mes priimame tokį perleidimą. 

6.3 Užsakovas negali nei įkeisti prekių, kurių nuosavybės teisę mes išlaikome, nei perleisti jų 
kaip užstato. Tačiau pagal tolesnes nuostatas jis turi teisę perparduoti pristatytas prekes 
įprastai vykdydamas savo veiklą. Anksčiau minėta teisė negalioja, kai užsakovas iš anksto 
perleido ar įkeitė trečiai šaliai savo skolinius reikalavimus sutarties partneriui nuo prekių 
perpardavimo ar susitarė su tokia trečia šalimi dėl perleidimo draudimo. 

6.4 Siekdamas užtikrinti visų mūsų nurodytų reikalavimų įvykdymą, užsakovas šiuo perleidžia 
mums visus reikalavimus, įskaitant būsimus ir galimus skolinius reikalavimus ir visas 
antraeiles teises dėl mūsų pristatytų prekių perpardavimo pristatytų prekių vertės suma, ir 
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toks perleidimas turi pirmumą prieš visus kitus jo kitus skolinius reikalavimus. Šiuo mes 
priimame tokį perleidimą. 

6.5 Jei ir kol užsakovas vykdo savo mokestinius įsipareigojimus mūsų atžvilgiu, jis turi teisę 
išsireikalauti įprastinės veiklos metu mums perleistus skolinius reikalavimus savo 
užsakovams. Tačiau jis neturi teisės susitarti su savo užsakovais dėl einamosios sąskaitos 
santykių ar dėl tokių skolinių reikalavimų perleidimo draudimo ar perleisti ar įkeisti juos 
trečioms šalims. Jei priešingai antram sakiniui galioja einamosios sąskaitos santykiai tarp 
užsakovo ir mūsų prekių pirkėjų kuriems taikomas nuosavybės teisės išlaikymas, iš anksto 
mums perleistas skolinis reikalavimas yra susijęs ir su patvirtintu balansu, o pirkėjo 
nemokumo atveju, ir su tuo metu galiojančiu balansu. 

6.6 Mums taip pareikalavus, užsakovas privalo pateikti informaciją apie kiekvieną mums 
perleistą skolinį reikalavimą, atskleisti perleidimą savo skolininkams ir nurodyti, kad jie turi 
mokėti mums pagal mūsų reikalavimų užsakovui sumą. Mes taip pat turime teisę bet kuriuo 
metu informuoti užsakovo skolininkus dėl perleidimo ir patys išsireikalauti skolas. Tačiau 
mes nesinaudojame šiomis teisėmis, jei užsakovas tinkamai ir laiku vykdo savo mokestinius 
įsipareigojimus, užsakovui nepateiktas pareiškimas dėl nemokumo procedūros pradėjimo ir 
užsakovas nenustojo atlikinėti savo mokėjimų. Tačiau iškilus vienam iš pirmiau minėtų 
atvejų, mes galime pareikalauti, kad užsakovas atskleistų mums perleistus skolinius 
reikalavimus ir savo skolininkus, pateikti visą informaciją, reikalingą skoloms išsireikalauti ir 
perduoti susijusius dokumentus. 

6.7 Užsakovas privalo skubiai raštu pranešti mums apie suvaržymus ar kitų trečių šalių 
įsikišimus. 

6.8 Užsakovui pageidaujant, mes įsipareigojame grąžinti užstatą, į kurį turime teisę, jei i) 
numatoma mūsų užstato vertė daugiau kaip 50 proc. viršija užtikrintus solinius reikalavimus 
užsakovui arba ii) realizuotina mūsų užstato vertė daugiau kaip 10 proc. viršija mūsų 
užtikrintus skolinius reikalavimus užsakovui. Mes turime teisę pasirinkti grąžintiną užstatą. 

6.9 Užsakovui pažeidus sutartį, įskaitant daugiau kaip 10 proc. neapmokėtos sąskaitoje 
nurodytos sumos praėjus 30 dienų nuo mokėjimui nustatytos dienos ir užsakovui gavus 
sąskaitą, mes turime teisę taikyti suvaržymą realizuoti mūsų pristatytas prekes arba 
nustatyti užsakovui papildomą terminą pažeidimui ištaisyti, kuris neturi būti ilgesnis kaip dvi 
savaitės. Realizavus prekes, pagal BGB 366 straipsnio 2 dalį už realizavimą gautos 
pajamos turi būti įskaitytos į užsakovo galiojančius įsipareigojimus mums atėmus pagrįstas 
realizavimo išlaidas. 

6.10 6 dalyje išdėstyti susitarimai galioja mutatis mutandis prekėms, į kurias mes įgijome išimtinę 
nuosavybės teisę ar bendrosios nuosavybės teisę tvarkant, suvienijant ar tarpusavyje 
sumaišant.  

§ 7 
Nuosavybės teisės, programinė įranga 

7.1 Užsakovas privalo skubiai raštu pranešti, jei jam pareikštos pretenzijos dėl pramoninės 
nuosavybės teisių ar autorinių teisių pažeidimų, susijusių su mūsų pristatymais ar 
paslaugomis, arba jei jis kitaip sužino apie tokias pretenzijas. 

7.2 Jei prekės pažeidžia trečios šalies pramoninės nuosavybės teises ar autorines teises, mes 
savo nuožiūra ir lėšomis pataisysime ar pakeisime prekes taip, kad trečios šalies teisės 
nebebus pažeistos, o prekės vis tiek atitiks sutartinę paskirtį, arba suteiksime užsakovui 
teisę naudoti prekes sudarius su trečia šalimi licencijos sutartį. Jei per protingą laikotarpį 
šito padaryti negalime, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį arba pagrįstai sumažinti pirkimo 
kainą. Visiems užsakovo reikalavimams kompensuoti nuostolius taikoma šių Bendrųjų 
sąlygų 9 dalis. 

7.3 Jei mūsų pristatomi kitų gamintojų produktai pažeidžia įstatymą, mes savo nuožiūra 
pareikšime pretenzijas gamintojams ir išteklių tiekėjams arba perleisime reikalavimus 
užsakovui. Tokiais atvejais užsakovas turi pretenzijų mums pagal šią 7 dalį, tik jei pirmiau 
minėtų pretenzijų gamintojams ir išteklių tiekėjams pareiškimas teisme nedavė rezultatų 
arba greičiausiai neduos rezultatų, pvz., dėl nemokumo. 

7.4 Jei į pristatymo apimtį įeina programinė įranga ar programiniai produktai (toliau – 
Programinė įranga) taikomos šios nuostatos: 

a) 7.4 dalies nuostatos apima ir operacinės sistemos programas, ir taikomąsias 
programas, skirtas konkrečioms veiklos užduotims atlikti, įskaitant pirmines ir mašinų 
programas, taip pat susijusį gamintoją ar naudojimo dokumentus, skirtus padėti 
suprasti ar naudoti kompiuterio programą, arba kurie yra tam tinkami, įskaitant 
problemų aprašymus, sistemos analizes, naudojimo instrukcijas, duomenų srauto ir 
programų sekos planus, testavimo priemones ir pan. Šios nuostatos galioja 
nepriklausomai nuo konkrečiu atveju vartojamos programavimo kalbos, programinės 
įrangos aprašymo ar duomenų saugojimo laikmenos, pvz., pastoviosios atminties, 
darbinės atminties, atmintuko, diskelių, mikroprocesorių ir pan. 

b) Į pristatymo apimtį įeinančią programinę įrangą sukūrėme mes patys arba 
komerciniam naudojimui ir perdavimui mūsų vardu ar mūsų įgaliotos kitos bendrovės. 
Kompiuterizuotam automatiniam pristatytų mašinų ir įrangos valdymui skirtas 
programas ir duomenis kai kuriais atvejais sudaro darbai, kurių autorinės teisės 
saugomos pagal Vokietijos autorinių teisių įstatymo (Urhebergesetz – UrhG) 2 
straipsnio 1 dalies 1 punktą. Be to, licenciaro, mūsų ar mums sukurtos programos ir 
parengti patvirtinantys dokumentai pareikalavo daug laiko ir lėšų. Jos nėra visuotinai 
žinomos, o yra užsakovui patikėtos verslo ir prekybos paslaptys ir jis įsipareigoja laikyti 
jas paslaptyje. 

c) Mes suteikiame užsakovui neišimtinę teisę naudoti Programinę įrangą. Teisė naudotis 
Programine įranga, skirta mašinoms ir produktams valdyti yra ribota. Teisė naudotis 
galioja tik mašinų eksploatavimo metu. Jos negalima perleisti trečioms šalims be mūsų 
rašytinio sutikimo. Jei pristatytos mašinos parduodamos trečioms šalims, mes 
privalome duoti sutikimą tik tuo atveju, kai pirkėjas be išlygų ir teisiškai įpareigojančiu 
būdu prisiima visus pagal šias sąlygas užsakovo prisiimtus įsipareigojimus dėl 
Programinės įrangos. Tokiu atveju užsakovas privalo perduoti pirkėjui visą Programinę 
įrangą ir nepasilikti jokių kopijų. 

d) Užsakovas įsipareigoja laikyti jam patikėtą Programinę įrangą konfidencialia ir 
sunaikinti ją, kai nutraukiamas pristatytų mašinų eksploatavimas. Konfidencialumo 
sumetimais jis suteikia galimybę naudotis Programine įranga tik tiems asmenims, kurie 
privalo dirbti su ja, yra patikimi ir įsipareigojo laikyti ją paslaptyje. Užsakovas 
įsipareigoja neduoti trečioms šalims prieigos prie objekto, kuriame saugoma ar kuris 
paleidžia Programinę įrangą, ir tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad tokios 
galimybės nėra. 

e) Užsakovas įsipareigoja susilaikyti nuo: 

- Programinės įrangos kopijavimo ar atkūrimo nepaisant tam naudojamų 
priemonių ar formos; 

- Programinės įrangos ir (arba) jos pamatinių pirminių kodų dekodavimo 
ar atvirkštinės inžinerijos  (angl. reverse engineering) ar kitokio jos 
paviešinimo; 

- Programinės įrangos pardavimo, nuomos ar licencijavimo ar kitokio 
leidimo, sudarančio sąlygas trečioms šalims ja naudotis, arba 
Programinės įrangos naudojimo ar Programinės įrangos neleistinų kopijų 
ar atkūrimo siekiant valdyti mašiną su informacijos tvarkymo funkcijomis 
išskyrus mūsų pristatytas mašinas, kurioms atitinkama įranga ir yra 
skirta. 

f) Užsakovas gali keisti pristatytos Programinės įrangos turinį, taip pat individualiai ją 
pritaikyti tik išankstiniu rašytiniu mūsų sutikimu.  

g) Užsakovo įsipareigojimas pagal pirmiau minėtas nuostatas išlaikyti konfidencialumą ir 
susilaikyti nuo atkūrimo, tvarkymo ir naudojimo pažeidžiant sutartį galioja ir pasibaigus 
sutarties galiojimui ir nutraukus pristatytų mašinų eksploatavimą. Jie pirma baigiasi 
išnykus nematerialioms teisėms, saugomoms pagal šioje dalyje sudarytus 
susitarimus, ar kai prekybos paslaptys tampa visuotinai žinomos. 

h) Užsakovas negali pašalinti gamintojo informacijos ar jos pakeisti be išankstinio 
aiškaus rašytinio mūsų sutikimo. Mes pasiliekame visas kitas teises į Programinę 
įrangą, taip pat jos kopijas. 

§ 8 
Garantija, užsakovo teisės defektų atveju 

8.1 Prekių aprašas taikomas tik kaip susitarimas dėl prekių kokybės ir yra atskiros sutarties 
dalis. Jei kokybės klausimai nėra suderinti nustatymas, ar yra defektas vertinamas pagal 
teisės aktų nustatytą taisyklę (BGB 434 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 sakinius). 

8.2 Užsakovo pretenzijos dėl defektų suponuoja, kad jis laikėsi įstatymo nustatytų prievolių 
patikrinti ir ginčyti. Jei užsakovas yra prekybininkas kaip apibrėžta Vokietijos prekybos 
kodekse, taikomos ir šios nuostatos: 

Užsakovas privalo nedelsdamas atidžiai patikrinti mūsų pristatytas prekes iškart jas 
pristačius užsakovui ar jo nurodytai trečiai šaliai (HGB 377 straipsnis). Mūsų pristatytos 
prekės laikomos priimtomis, nebent per protingą laikotarpį, bet ne vėliau kaip per penkias 
darbo dienas po prekių pristatymo arba kitaip per penkias darbo dienas išsiaiškinus defektus 
ar ankstesnį laikotarpį, per kurį užsakovas įprastai naudodamas prekes atidžiai jas 
neapžiūrėjęs nustatė defektą, gauname rašytinį pranešimą apie defektus dėl akivaizdžių 
defektų ar kitų trūkumų. Be to, nustatęs kokybės trūkumą užsakovas įsipareigoja informuoti 
mus dėl defektų. Jei užsakovas tinkamai nepatikrina prekių ir (arba) neišsiunčia pranešimo 
apie trūkumus, mes nesame atsakingi už nustatytus defektus ir tinkamo patikrinimo metu 
nustatytus, bet apie kuriuos nebuvo pranešta, defektus. 

8.3 Užsakovas neturi teisės į garantiją dėl panaudotų produktų defektų ir tų produktų, kuriuos 
sutarta laikyti antrarūšiais, atveju, taip pat pristatytų prekių nereikšmingo vertės sumažėjimo 
ar tinkamumo naudoti atveju. Ta pati nuostata galioja dėl nuokrypių, ypač matmenų, svorių, 
veiklos duomenų ar atspalvių atžvilgiu, kurių leistinos paklaidos pramonėje yra būdingos. 
Užsakovo garantiniai reikalavimai, kai žala pristatytoms prekėms ar kitiems užsakovo 
ginamiems interesams padaryta užsakovui ar trečioms šalims netinkamai naudojant prekes, 
blogai jas surinkus ar eksploatavus, įprasto nusidėvėjimo ar senėjimo, netinkamo ar 
aplaidaus elgesio su prekėmis, netinkamo veiklos atsargų, pakaitalų, konstrukcijos su 
trūkumais, už kuriuos mes neatsakingi, naudojimo ar cheminių, elektrocheminių ar elektros 
energijos veiksnių, už kuriuos mes neatsakingi, irgi atmetami. 

8.4 Jei mūsų pristatytos prekės yra su trūkumais, mes pirmi turime teisę ištaisyti defektus 
pristatydami prekes be trūkumų (pakaitinis pristatymas) arba savo nuožiūra pašalinti 
(ištaisyti) trūkumus. Nepaisant BGB 475 straipsnio 4 dalies pirmiau minėta nuostata neturi 
įtakos mūsų teisei pagal įstatyminius reikalavimus atsisakyti pasirinkto antrinio 
eksploatavimo įvertinimo tipo. Užsakovas privalo duoti mums laiko ir galimybę antriniam 
eksploatavimo įvertinimui, taip pat perduoti ginčytinas prekes patikrinimui. Jis privalo 
bendradarbiauti per antrinį eksploatacijos vertinimą, taip pat prekių su trūkumais pakrovimą, 
jei jas pasiimame mes. 

8.5 Jei defektas iš tikrųjų yra, mes prisiimame patikrinimo ir antrinio eksploatavimo vertinimo 
išlaidas, įskaitant gabenimo, kelionės, darbo ir medžiagų sąnaudas, taip pat išlaidas pagal 
BGB 439 straipsnio 3 dalį. Tačiau jei pasirodo, kad užsakovo prašymas pašalinti defektą 
yra nepagrįstas, mes galime reikalauti, kad užsakovas kompensuotų mums dėl tokio 
prašymo patirtas išlaidas.  

8.6 Jei po trečio bandymo antrinio eksploatacijos vertinimo rezultatai yra neigiami arba jei 
užsakovo nustatytas protingas antrinio eksploatacijos vertinimo terminas baigėsi ir nedavė 
rezultatų ar gali būti neatliktas pagal teisės aktų nuostatas, užsakovas gali nutrauki sutartį 
ar sumažinti pirkimo kainą. Tačiau nereikšmingo defekto atveju teisės nutraukti sutartį nėra. 

8.7 Užsakovas turi teisę į kompensaciją už nuostolius ar teisę į dėl mūsų kaltės atsiradusių 
bevaisių išlaidų atlyginimą tik pagal 9 dalį. 

8.8 Užsakovas turi teisę pateikti mums atgręžtinius reikalavimus pagal BGB 445 straipsnio a 
punktą ir 478 straipsnį (atgręžtinis verslininko reikalavimas) tik tada, kai užsakovas 
nesudarė su savo užsakovais susitarimo, kuris viršija įstatyminius reikalavimus dėl defektų. 
Jei tiekimo grandinėje, įskaitant galutinę pirkimo sutartį, dalyvauja tik verslininkai, 445 
straipsnio a punkto 1 ir 2 dalys netaikomos. 

§ 9 
Atsakomybė 

9.1 Mes privalome atlyginti tyčinio nusižengimo ar didelio neatsargumo sukeltus nuostolius 
neatsižvelgdami į teisinį pagrindą,  

9.2 Paprasto aplaidumo atveju mes atsakome tik:  

a) už nuostolius, patirtus dėl žmonių žūties, fizinės traumos ar žalos sveikatai; 

b) už nuostolius, patirtus dėl esminių sutartinių prievolių pažeidimo. Esminė sutartinė 
prievolė – tai įsipareigojimas, kurio vykdymas būtinas norint tinkamai vykdyti sutartį ir 
kurio laikymosi sutarties partneris paprastai tikisi ir turi teisę tikėtis. Tačiau tokiu atveju 
mūsų atsakomybė apsiriboja nuostolių, kurie sutarties sudarymo metu, objektyviai 
žiūrint, tokio pobūdžio sutartyje pasitelkus kruopštumą ir atidumą dažniausiai 
numatytini kaip galima sutarties pažeidimo pasekmė, atlyginimu. Tokiu atveju mes 
visai neatsakome už užsakovo prarastą pelną, kuris tokio pobūdžio sutartyje 
dažniausiai nenumatytinas, ar už kitus nenumatytinus netiesiogiai kilusius nuostolius. 

9.3 Jei pagal 9.2 dalies b punktą mes atsakingi už esminės sutartinės prievolės pažeidimą, kuris 
nesusijęs su dideliu neatsargumu ar tyčiniu nusižengimu, mūsų finansinė atsakomybė 
apsiriboja dviguba sąskaitos suma. Pagal Šalių susitarimus tokio pobūdžio sutarčiai didesni 
nuostoliai nebūdingi. 

9.4 Atsižvelgiant į visų kitų išankstinių sąlygų laikymąsi, užsakovas gali reikalauti atlyginti 
nuostolius už sutartines netesybas ir vienodo tarifo kompensacijos už nuostolius trečioms 
šalims dėl mūsų pristatytų prekių, tik jei aiškiai su mumis suderinta arba jei prieš 
sudarydamas sutartį su mumis, užsakovas raštu informavo mus apie tokią riziką. 
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9.5 Šiose Bendrosiose sąlygose numatytas atsakomybės nebuvimas ir ribojimas tokia pačia 
apimtimi galioja ir mūsų valdomiems organams, įstatymo nustatytiems atstovams, 
darbuotojams ir kitiems asmenims, kuriuos pasitelkiame įsipareigojimui vykdyti 
(Erfüllungsgehilfen). 

9.6 Teikdami techninę informaciją ar išimties tvarka veikdami kaip konsultantai ir tokia 
informacija ar konsultacija nėra pagal sutartį nustatytos mūsų veiklos dalis, ją teikiame ir 
veikiame neatlygintinai ir neprisiimdami atsakomybės.  

9.7 Šiose Bendrosiose sąlygose numatyti atsakomybės ribojimai netaikomi, jei mes 
sukčiaudami nuslėpėme defektą ar suteikėme garantiją medžiagų kokybei. Ta pati nuostata 
taikoma pirkėjo reikalavimams pagal Vokietijos įstatymą dėl atsakomybės už produktą 
(Produkthaftungsgesetz). 

§ 10 
Senatis 

10.1 Užsakovo reikalavimams mums, ypač tiems, kurie susiję su mūsų pristatytų prekių defektais 
ir mūsų suteiktų paslaugų trūkumais, įskaitant reikalavimus atlyginti nuostolius ir 
reikalavimus kompensuoti dėl tokių defektų ir trūkumų patirtas bevaises išlaidas, senaties 
terminas (verjähren) sueina po vienerių metų nuo įstatymo numatyto senaties termino 
pradžios, nebent tolesniuose 10.2 ir 10.3 dalyse numatyta kitaip. 

10.2 Jei dėl naujai pagamintų ir mūsų pristatytų prekių defektų užsakovas arba kitas tiekimo 
grandinės užsakovas patenkina savo pirkėjo reikalavimus ir galutinis tiekimo grandinės 
sandoris yra plataus vartojimo prekių pirkimas, užsakovo pretenzijoms mums pagal BGB 
437 straipsnį ir 445 straipsnio a dalies 1 punktą senaties terminas sueina ne anksčiau kaip 
du mėnesiai nuo dienos, kai užsakovas arba kitas tiekimo grandinės užsakovas patenkino 
užsakovo reikalavimus, nebent užsakovas galėjo sėkmingai pagrįsti senaties terminą 
(Verjährung) bylinėdamasis su savo partneriu pagal sutartį. Užsakovo pretenzijoms dėl 
mūsų pristatytų prekių su defektais bet kokiu atveju sueina senaties terminas, kai užsakovo 
sutarties partnerio reikalavimai užsakovui dėl mūsų užsakovui pristatytų prekių su defektais 
sueina senaties terminas, bet ne vėliau kaip trys metai nuo dienos, kai mes užsakovui 
pristatėme atitinkamas prekes. 

10.3 10.1 ir 10.2 dalių nuostatos negalioja pretenzijų dėl žmonių žūties, fizinės traumos ar žalos 
sveikatai senaties termino atžvilgiu, pretenzijų pagal Vokietijos įstatymą dėl atsakomybės 
už produktą ar mūsų pristatytų prekių teisiniams trūkumams, kai trečia šalis turi daiktinę 
teisę, pagal kurią jie gali atsisakyti mūsų pristatytų prekių, senaties termino atžvilgiu. Be to, 
jos negalioja mūsų užsakovo pretenzijų, pagrįstų faktais, kad mes sukčiaudami nuslėpėme 
mūsų pristatytų prekių defektus ar mūsų suteiktų paslaugų trūkumus ar kad mes savo tyčiniu 
nusižengimu ar dideliu neatsargumu pažeidėme savo įsipareigojimą, senaties termino 
atžvilgiu. Tokiais atvejais galioja įstatymais nustatyti tokioms pretenzijoms taikomi senaties 
terminai. 

§ 11 
Veiklos vieta; jurisdikcija 

11.1 Veiklos vieta yra mūsų registruota būstinė Špelėje (vok. Spelle). 

11.2 Jei nėra prieštaravimo su privalomoms įstatyminėms nuostatoms, Špelė yra išimtinė visų 
ginčų, kylančių tarp mūsų ir prekybininkų, juridinių asmenų pagal viešąją teisę ar specialių 
fondų pagal viešąją teisę, jurisdikcijos vieta. Pirmiau minėta nuostata galioja ir tais atvejais, 
kai Vokietijos Federacinės Respublikos užsakovas neturi bendros jurisdikcijos arba prieš 
pateikdamas ieškinį jis perkelia savo jurisdikciją už Vokietijos ribų. Tačiau mes taip pat 
turime teisę pateikti ieškinį užsakovui jo jurisdikcijoje pagal įstatymą. 

11.3 Prekybininkams taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė taikoma tik teisiniams 
mūsų ir užsakovo santykiams arba teisiniams mūsų ir trečių šalių santykiams. Jungtinių 
Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių (Vienos konvencijos) 
nuostatos ir Vokietijos teisės normų kolizijos taisyklės nėra taikomos. 

§ 12 
Eksporto kontrolė 

12.1 Kaip mes, taip ir mūsų užsakovai privalo laikytis Vokietijos Federacinės Respublikos, 
Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų eksporto kontrolės įstatymų ir sankcijų nuostatų, taip 
pat kitų privalomų, galiojančių užsienio prekybos taisyklių ir nuostatų. Jiems visų pirma 
priskiriamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009 ir jo priedai, Vokietijos įstatymas dėl 
užsienio prekybos (Außenwirtschaftsgesetz, AWG), Vokietijos reglamentas dėl užsienio 
prekybos (Außenwirtschaftsverordnung, AWV) ir jo priedai (Vokietijos eksporto sąrašo I 
dalis, A ir B skyriai), kurie retkarčiais iš dalies keičiami, ir visų suvaržymų pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 881/2002, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 553/2007, Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2580/2001 ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 753/2011, taip pat JAV 
Jungtinių Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro (angl. OFAC) sąrašus.  

12.2 Užsakovas įsipareigoja susilaikyti nuo KRONE pristatytų turimų prekių tiesioginio ar 
netiesioginio pardavimo, eksportavimo, grįžtamojo eksportavimo, pristatymo, perleidimo ar 
kitokio tiekimo asmenims, bendrovėms, institucijoms ar organizacijoms, kai tai pažeidžia 
Vokietijos, Europos ir (ar) JAV eksporto nuostatas ar kitas embargo taisykles. Jei užsakovas 
perparduoda mūsų produktus ar kitaip įtraukia trečias šalis į sutarties vykdymą, jis privalo 
patikrinti, ar jo užsakovų, verslo partnerių ir darbuotojų vardas, pavardė, pavadinimas ir 
tapatybė yra įtraukti į fizinių ir juridinių asmenų, grupių ir organizacijų einamuosius sąrašus, 
paskelbtus kaip priedai prie 12.1 punkte nurodytų teisės aktų. Jei jų vardas, pavardė, 
pavadinimas ir tapatybė yra šiuose sąrašuose, užsakovas privalo susilaikyti ir nevykdyti 
verslo su šiais asmenimis, grupėmis ar organizacijomis.  

12.3 Mums pareikalavus, užsakovas privalo patekti mums būtiną informacija apie mūsų 
pristatomų prekių galutinius vartotojus. Visų pirma, jis privalo pateikti galutinio naudojimo 
pažymas ir išsiųsti mums originalus, kad mes galėtume patikrinti pristatytinų prekių galutinį 
naudojimą ir naudojimo paskirtį ir pateikti pirmiau minėtas pažymas kompetentingoms 
eksporto kontrolės institucijoms. 

12.4 Mes turime teisę nutraukti sutartį su užsakovu, taip pat atskirus pristatymo ir paslaugų 
įsipareigojimus ir nuolatinius įsipareigojimus, jeigu ir tiek, kiek reikia KRONE taip pasielgti, 
kad laikytumėmės šalies ir tarptautinių teisinių nuostatų kaip apibrėžta 12.1 dalyje. 
Nutraukimo pagal 1 sakinį atveju, užsakovas negali pareikšti reikalavimo dėl nuostolių 
atlyginimo ar kitų teisių dėl nutraukimo. 

§ 13 
Konfidencialumas, duomenys 

13.1 Mes ir mūsų užsakovai susitaria, kad šalies verslo ir prekybos paslaptys, kurios tampa 
žinomos per verslo santykius negali būti nei naudojamos, nei atskleidžiamos trečioms 
šalims be kitos šalies sutikimo, nebent verslo ir prekybos paslaptys yra viešos ar yra 
įstatyminė prievolė jas atskleisti. Ši nuostata galioja ir pasibaigus atitinkamai sutarčiai. 

13.2 Tačiau teisėto intereso atveju, pvz., jei užsakovas pareiškia garantinius reikalavimus dėl 
prekių, mums ir mūsų įgaliotiniams leidžiama nuskaityti prekių eksploatacinius duomenis 
(pvz., eksploatavimo laiką, padalinių rezultatus, veikimo laiką) ir jiems turi būti sudaryta 
galimybė susipažinti su prekių telematinių duomenų dokumentais. Susipažinti su tokiais 
dokumentais leistina tol ir tiek, kiek to reikia mūsų teisėtiems interesams apsaugoti. 

13.3 Be to, užsakovas sutinka, kad mes ir su mumis susijusios bendrovės verslo santykių tikslais 
ir dėl jų galime tvarkyti ir perduoti ir tretiems asmenims naudoti jo mums suteiktą informaciją 
apie verslą (pvz., balansą, valdymo ataskaitas, verslo planus, banko informaciją ir pan.) tik 
tiek, kiek ji susijusi su verslo santykiais, ypač, kai užsakovas pageidauja finansavimo 
pagalbos. Pirmiau minėtas sutikimo pareiškimas duodamas laisva valia ir užsakovas gali 
bet kuriuo metu jį atšaukti. Šis sutikimo pareiškimas nėra laikomas sutikimu naudoti asmens 
duomenis pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Užsakovas ir toliau išlaiko 
intelektinės nuosavybės teises, susijusias su duomenų pateikimu, ir nuosavybę į tokių 
duomenų autorines teises, nebent raštu susitarta kitaip. 

§ 14 
Baigiamosios nuostatos 

14.1 Jei kuri nors iš pirmiau išvardytų nuostatų negalioja, neįgyvendinama (angl. unenforceable) 
ar yra pašalinta specialiu susitarimu, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui. 

14.2 Be mūsų aiškaus rašytinio sutikimo mūsų užsakovas negali perleisti ar įkeisti trečioms 
šalims savo teisių ir skolinių reikalavimų mums nei visų, nei iš dalies, įskaitant tuos, kurie 
pagrįsti mūsų pristatytų prekių trūkumais ar mūsų įvykdytais prievolės pažeidimais. Tai 
neturi įtakos HGB 354 straipsnio a punktui. 

14.3 Savo užsakovų duomenis saugome atsižvelgdami į abipusius verslo santykius pagal 
Bendrąjį federalinį duomenų apsaugos įstatymą (Bundesdatenschutzgesetz) ir ES Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą. Mūsų duomenų apsaugos politika prie šių Bendrųjų sąlygų 
pridedama kaip 15 dalis. 

§ 15 
Priedas. Duomenų apsaugos politika 

15.1 Duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas 

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG, Heinrich-Krone-Str. 10, 48480 Špelė, 
Osnabriuko vietos teismo tvarkomame įmonių registre įregistruotas kaip HRA 204871 (toliau 
– mes arba KRONE), atsako už duomenų, susijusių su šia sutartimi, rinkimą ir tvarkymą.  

Jei turite klausimų, pastabų, pasiūlymų dėl savo teisių kaip duomenų subjekto arba KRONE 
tvarkomų jūsų asmens duomenų, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną, kurio 
duomenis rasite mūsų interneto svetainėje adresu https://gruppe.krone.de/datenschutz/. 

15.2 Tikslas ir teisinis pagrindas 

Mes tvarkome jūsų duomenis šios sutarties ir mūsų sutartinių santykių tikslais. Duomenų 
tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, sutarties, teisinių įsipareigojimų vykdymu ir mūsų 
teisinių interesų platinant ir parduodant savo prekes pagrindu, taip pat siekiant pateikti jums 
atitinkamus pasiūlymus, įskaitant, jei pageidaujama, ir finansinius pasiūlymus. Šio tvarkymo 
teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir f punktai.  

15.3 Duomenų kategorijos 

Mes tvarkome jūsų mums pateiktus su sutartimi ir mūsų sutartiniais santykiais susijusius 
duomenis, kurie reikalingi sutarties ir teisinių įsipareigojimų vykdymui. 

Visų pirma, tai: 

a) kontaktiniai duomenys ir verslo informacija, skirta sutarčiai vykdyti (pvz., vardas, 
pavardė, kontaktinis asmuo, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); 

b) duomenys apie užsakovo kreditingumą, nebent atliktas išankstinis mokėjimas; 

c) duomenys apie užsakymą; ir 

d) duomenys, reikalingi įstatymais nustatytai saugojimo prievolei. 

15.4 Duomenų saugojimo terminas 

Jūsų duomenys saugomi mūsų sutartinių santykių tikslais, o po to ištrinami ar 
nuasmeninami, nebent galioja įstatymais nustatyti saugojimo terminai. 

15.5 Asmens duomenų perdavimas 

Jūsų duomenys tretiems asmenims neatskleidžiami, išskyrus susijusių paslaugų teikėjams, 
kuriuos samdome sutarčiai vykdyti. Duomenų perdavimas į ne ES ir (arba) EEE šalis nėra 
numatytas, nebent tai būtina mūsų sutartiniams santykiams jūsų vietovės ar užsakymo 
atžvilgiu. 

15.6 Duomenų subjekto teisės 

Savo asmens duomenų atžvilgiu jūsų teisės yra šios: 

a) teisė susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis); 

b) teisė reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis); 

c) teisė reikalauti ištrinti duomenis (BDAR 17 straipsnis);  

d) teisė apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis); 

e) teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis); 

f) teisė nesutikti (BDAR 21 straipsnis).  

Be to, jūs bet kuriuo metu galite pateikti skundą Žemutinės Saksonijos (registruota KRONE 
būstinė) kompetentingai duomenų apsaugą prižiūrinčiai institucijai. 

*** 


