Siuntų, krovinių pervežimo taisyklės
1.Bendrosios nuostatos
Siuntėjas ir individuali įmonė „Lėjasta“, toliau vadinama vežėju (toliau sutartyje vadinama Šalimis kartu, o kiekviena atskirai - Šalimi), sudarė šią
vežimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):
1.1 Vežėjas priima vežti siuntas, krovinius ir teikti kitas paslaugas tik pagal sutartyje nurodytas sąlygas.
1.2 Siuntėjas garantuoja prekių tinkamą supakavimą, paženklinimą.
1.3 Gavėjas įsipareigoja priimti pristatytas prekes nurodytu adresu
1.4 Šalys privalo susipažinti su taisylėmis prieš paslaugos užsakymą.
1.5 Vežėjas turi teisę patikrinti siuntą (nepažeidžiant LR įstatymų), tam kad įsitikintu kad joje nėra draudžiamų vežti daiktų.

2.Siuntų ir krovinių įpakavimas ir ženklinimas
2.1 Siunta turi būti tvarkingai supakuota, švari, nekelianti pavojaus kitoms siuntoms.
2.3 Ant siuntos privalo būti užrašyta: gavėjo – šalis, miestas, pašto indeksas, vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, siunčiamų pakuočių skaičius,
siuntėjo – šalis, miestas, pašto indeksas, vardas, pavardė, kontaktinis telefonas.
2.4 Netinkamai supakuotos siuntos gali būti nepriimamos.
2.5 Vežėjas gali perpakuoti siuntinį tinkamai už papildomą mokestį, gavus siuntėjo sutikimą.

3. Draudžiami vežti daiktai
3.1 Įstatymais numatyti draudžiami vežti daiktai ar medžiagos, kurie savo fizinėmis ar cheminėmis savybėmis gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai,
gyvybei ar aplinkai.
3.2 Daiktai ar medžiagos, kurių gabenimas yra uždraustas pagal valstybės įstatymus, kurios teritorijoje yra vykdomas pervežimas.
3.3 Gabenimui nepriimami daiktai: (greitai gendantys maisto produktai, tabako gaminiai, alkoholiniai gėrimai, ginklai, šaudmenys, sprogstamosios
medžiagos, pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai, brangakmeniai, antikvariniai daiktai, įstatymais draudžiama spausdinta, vaizdo, garso ar
elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga, visos kitos prekės, kurios yra uždraustos įstatymais šalyje, kur prekės yra gabenamos ar pravažiuoja
tranzitu.

4.Siuntėjo atsakomybė
4.1 Siuntėjas garantuoja kad visi adresai, kontaktai nurodyti ant siunčiamos pakuotės yra tikslūs, siunta tinkamai supakuota. Esant neatitikimams,
siunta gali būti nepristatyta ir gražinama į vežėjo sandėlį, iš kur siuntą privalo pasiimti siuntėjas. Tai neatleidžia siuntėjo nuo atsakomybės atsiskaityti
su vežėju, bei padengti siuntos pervežimo ir saugojimo kaštus.
4.2 Siuntėjas garantuoja kad siuntoje nėra draudžiamų vežti daiktų išvardintų 3 punkte. Pažeidus sutarties 3 puntą, ar kitaip sąlygodamas draudžiamų
vežti daiktų perdavimą pervežimui Siuntėjas prisiima visišką atsakomybę už tokių veiksmų teisinius padarinius ir įsipareigoja atlyginti visus Vežėjo
bei trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, baudas, įskaitant ir negautas pajamas.
4.3 Jei už siuntą yra paskaičiuojami muito mokesčiai, juos papildomai apsimoka Siuntėjas.
4.4 Radus siuntoje draudžiamų vežti daiktų siunta toliau nebus transportuojama, o Siuntėjas įsipareigoja sumokėti protingo, pagrįsto dydžio baudą,
atsižvelgiant į Vežėjui atitinkamų valstybės institucijų galimų paskirti baudų dydžius.
Baudų dydžai:
Bulvės - 50 eurų/1kg.
Cigaretės, tabako gaminiai – 100 eurų/200vnt. (gr.)
Alkoholiniai gėrimai – 100 eurų/vnt.
Kiti draudžiami vežti daiktai – 300 eurų/vnt.

5.Vežėjo atsakomybė
5.1 Vežėjas atsako už siuntų, krovinių neišsaugojimą (praradimą, trūkumą, sugadinimą) atsiradusį dėl jo kaltės ir atlygina Siuntėjui padarytą žalą
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
5.2 Vežėjas neatsako už prekių trūkumą ar sugadinimą, jei jos buvo supakuotos ir paženklintos nesilaikant taisyklėse numatytų reikalavimų.
5.3 Vežėjas neatsako už valstybės institucijų konfiskuotą ar sulaikytą siuntą.
5.4 Vežėjas įsipareigoja pristatyti siuntą per 5 darbo dienas nuo išvykimo iš Lietuvos teritorijos datos.

6. Pretenzijų pareiškimas
Siuntėjas privalo pareikšti pretenziją apie patirtus nuostolius ir žalą per 5 dienas nuo siuntos gavimo datos ir patvirtinti raštu per 14 dienų. Jeigu
Siuntėjas to nepadaro, Vežėjas neatsako už jokią patirtą žalą ar praradimą, išskyrus tuos atvejus kai Siuntėjas įrodo kad tai nebuvo įmanoma padaryti
dėl objektyvių priežasčių.

7.Atsakomybė
Vežėjas neprisiima atsakomybės už prarastą ar kitaip sugadintą krovinį, jei tai įvyko ne dėl jo kaltės (nenugalima jėga).
Nenugalima jėga yra: potvynis ar kitos neįprastos oro sąlygos, gaisras, žemės drebėjimas ir kitos gamtos stichijos nelaimės; transporto kamščiai,
transporto priemonės gedimas, priverstinis stovėjimas ar vėlavimas atvykti dėl kelio darbų ar dėl avarijos įvykęs maršruto keitimas; grobimas, teroro
aktai, neramumai, streikai, karas, valstybės organų veikla ir kt. neįprastos aplinkybės.
Pasirašydamas Siuntėjas patvirtina kad įdėmiai perskaitė ir suprato sutarties turinį ir įsipareigoja jos laikytis, sutinka kad siunta gali būti patikrinta
vėliau, jam nedalyvaujant, radus draudžiamų vežti daiktų siunta būtų sulaikyta. Įsipareigoja sumokėti sutartyje numatytas baudas ir Vežėjo dėl to
patirtus nuostolius.

________________________________________________________________________________________________
Siuntėjas: Vardas, pavardė, parašas, data

