AgroPlatforma.lt naudojimo taisyklės
Patvirtintos UAB „Agro Platforma“ 2019 m. balandžio 4 d. valdybos posėdžio sprendimu Nr. AP/LT/040419-01. Taisyklės
galioja nuo 2018 m. balandžio 4 d.

1. Apibrėžtys
1.1. AgroPlatforma – UAB „Agro Platforma“, bendrasis registracijos code 305148657, juridinis adresas: J.Savickio g. 4, LV01108, Vilnius, el. pašto adresas: info@agroplatforma.lt.
1.2. Autorizacijos įrenginys – įrenginys, kuris gauna Telefono numeriu nusiųstą Autorizacijos kodą.
1.3. Autorizacijos kodas – su Elektroniniu dokumentu susietas skaitmenų derinys, identifikuojantis Elektroninio dokumento
siuntėją – Naudotoją – ir patvirtinantis Sandorį bei kitus veiksmus. Autorizacijos kodą automatiškai generuoja
„AgroPlatforma“ ir nusiunčia kiekvienam Naudotojui individualiai į Autorizacijos įrenginį.
1.4. Kainoraštis – Taisyklių 15 punkte nurodytos kainos už Paslaugas.
1.5. Sandoris – Pirkėjo ir Pardavėjo (Platformos Naudotojų) susitarimas, sudarytas naudojant Platformą ir patvirtintas
Autorizacijos kodu.
1.6. Saugos klausimas ir slaptažodis – Naudotojo pasirinktas klausimas, kurį „AgroPlatforma“ užduoda Naudotojui, ir
slaptažodis, kurį kaip atsakymą į minėtą klausimą pateikia Naudotojas savo identifikacijai, kad paprašytų pakeisti
Prisijungimo slaptažodį, pakeisti Saugos klausimą ir slaptažodį, užblokuoti Prisijungimo vardą, užblokuoti prieigą prie
Platformos ir (ar) Telefono numerį bei kitais atvejais (jeigu tokie numatyti).
1.7. Elektroninis dokumentas – su Platformos tarpininkavimu sukurtas duomenų rinkinys, kuriame yra Nurodymas ar
kitokio pobūdžio dokumentas, patvirtintas Autorizacijos kodu.
1.8. Elektroninis parašas – su Elektroniniu dokumentu susietas duomenų rinkinys, identifikuojantis Elektroninio dokumento
siuntėją – Naudotoją – ir patvirtinantis svarbiausių Elektroninio dokumento duomenų autentiškumą.
1.9. Identifikacijos dokumentai – dokumentai ar jų patvirtintos kopijos, kurias reikia pateikti „AgroPlatformai“, siekiant
identifikuoti Klientą ir Naudotoją. Identifikacijos dokumentai juridiniam asmeniui yra, pavyzdžiui (tuo neapsiribojant),
Latvijos Respublikos įmonių registro išduota pažyma, spaudinys iš „Lursoft“ duomenų bazės, steigimo sutartis, o fiziniam
asmeniui – galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, pavyzdžiui, pasas, asmens tapatybės kortelė.
1.10. Identifikacijos priemonės – Autorizacijos įrenginys, Autorizacijos kodas, Prisijungimo slaptažodis, Prisijungimo vardas ir
kitos priemonės, kurias galima naudoti Klientui ir Naudotojui identifikuoti, Sandoriams sudaryti ir kitiems veiksmams atlikti.
1.11. Paraiška – nustatyta paraiškos forma, kurią asmuo užpildo ir pateikia „AgroPlatformai“, kad galėtų sudaryti Sutartį
Paslaugoms gauti.
1.12. Apribojimai – „AgroPlatformos“ nustatyti draudimai ar atmesti veiksmai Platformos naudotojams.
1.13. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pateikia Paraišką Sutarčiai sudaryti ar kuris sudarė Sutartį su
„AgroPlatforma“.
1.14. Naudotojo vadovas – Platformos veikimo aprašas, kuris Naudotojui pateikiamas Platformoje.
1.15. Naudotojas – Paraiškoje nurodytas fizinis asmuo, kuriam Klientas suteikė teisę naudotis Platforma savo vardu ar kaip
Kliento įgaliotam asmeniui Kliento vardu.
1.16. Sutartis – „AgroPlatformos“ ir Kliento susitarimas dėl Paslaugų naudojimo. Sutarties turinį sudaro Šalių susitarimas,
pasirašyta Paraiška, Taisyklės ir Kainoraštis. Sutarties turinį gali sudaryti ir kiti dokumentai, dėl kurių Šalys susitaria.
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1.17. Taisyklės – šios Platformos naudojimo taisyklės.
1.18. Paslaugos – „AgroPlatformos“ paslaugos, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) Naudotojo Skelbimų dėjimą, Prekių kainų
fiksaciją, informacijos teikimą Naudotojui dėl Prekių biržos, ir kitos elektroninės paslaugos.
1.19. Pardavėjas – Klientas ar Naudotojas, publikavęs Skelbimą dėl Prekės pardavimo ar priėmęs Pirkėjo Skelbimą dėl
Prekės pirkimo.
1.20. Prieigos kodas – į Autorizacijos įrenginį atsiųstas deinys, kurį Naudotojas naudoja, kad po registracijos prisijungtų prie
Platformos ir identifikuotų save kaip Naudotoją.
1.21. Prisijungimo slaptažodis – su Prisijungimo vardu susietas Naudotojo pasirinktas ir tik Naudotojui žinomas simbolių
derinys, kurį Naudotojas naudoja, kad prisijungtų prie Platformos.
1.22. Prisijungimo vardas – Kliento pasirinktas ir jam prieinamas el. pašto adresas, kuris naudojamas prie Platformos
prisijungti ir informacijai gauti.
1.23. Visų funkcijų režimas – Platformos naudojimo režimas, kuriuo Naudotojas, laikydamasis Apribojimų (jeigu tokių yra),
gali pateikti (nusiųsti) „AgroPlatformai“ Nurodymus dėl Skelbimų publikavimo, taisymo, trynimo ir kitokio pobūdžio
dokumentus (paraiškas, prašymus ir kt.), taip pat sudaryti Sandorius ir naudoti Peržiūros režimą.
1.24. Pirkėjas – Naudotojas, publikavęs Skelbimą dėl Prekių pirkimo ar priėmęs Pardavėjo Skelbimą dėl Prekės pardavimo.
1.25. Platforma – „AgroPlatformos“ sukurti ir prižiūrimi tinklalapiai, sujungti domeno vardu www.agroplatforma.lt ir
leidžiantys Naudotojui naudotis Paslaugomis. Platformos valdymo programinės įrangos nereikia įdiegti į Naudotojo įrenginį
(kompiuterį, išmanųjį telefoną), ji integruota interneto naršyklėje.
1.26. Prekė – „AgroPlatformos“ prekių kataloge nurodyta prekė, su kuria Klientas gali atlikti pirkimo ar pardavimo veiksmus.
1.27. Profilis – Platformoje sukurta Registruoto naudotojo ir Naudotojo darbo aplinka, prieinama prisiregistravus.
1.28. Šalys – Klientas ir „AgroPlatforma“, abu kartu.
1.29. Prekių birža – „EURONEXT Paris“.
1.30. Prekių biržos kaina – „EURONEXT Paris“ publikuotos Prekės kainos, prieinamos Platformoje.
1.31. Registruotas naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris užpildė Paraišką, sutiko su Taisyklėmis ir kuriam
„AgroPlatforma“ sukūrė Profilį.
1.32. Nurodymas – Naudotojo duota užduotis „AgroPlatformai“ atlikti Platformoje įmanomą veiksmą.
1.33. Peržiūros režimas – Platformos naudojimo režimas, kuriuo Naudotojas gali matyti informaciją (Skelbimus, Prekių
biržos kainas ir pan.), bet negali pateikti (nusiųsti) Skelbimų ir kitokio pobūdžio dokumentų, taip pat negali sudaryti
Sandorių.
1.34. Skelbimas – Naudotojo parengtas ir publikuoti patvirtintas informacijos rinkinys apie Sandorį, kurį Klientas nori
sudaryti su kitu Klientu (Antrąja sandorio šalimi).
1.35. Telefono numeris – Sutartyje nurodytas telefono numeris, kurį Klientas ar Naudotojas naudoja, kad identifikuotų save
ir atliktų veiksmus Platformoje.
1.36. Antroji sandorio šalis – Pardavėjo antroji sandorio šalis yra Pirkėjas, o Pirkėjo antroji sandorio šalis – Pardavėjas.
1.37. Kiti susiję terminai ir jų aiškinimai gali būti nurodyti tarp „AgroPlatformos“ ir Kliento sudarytose sutartyse. Taisyklėse
nurodyti terminai ir jų aiškinimai yra vartojami kituose Sutarties dokumentuose, nebent Sutartyje nustatyta kitaip.

2. Bendrosios taisyklės
2.1. Taisyklės nustato Platformos naudojimo ir Paslaugų gavimo tvarką. Visi Platformos naudotojai privalo laikytis šių
Taisyklių.
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2.2. Taip pat Taisyklės reglamentuoja „AgroPlatformos“ ir Kliento teisinius santykius, nustatytus sudaryta Sutartimi.
Taisyklės yra Šalims privalomos ir taikomos kartu su Sutartimi bei kitomis tarpusavyje sudarytomis sutartimis, nebent
Taisyklėse ir sutartyse nustatyta kitaip.
2.3. Kad galėtų naudoti Platformą Visų funkcijų režimu ir gauti Paslaugas, Klientas turi sudaryti Sutartį su „AgroPlatforma“.
2.4. „AgroPlatforma“ sukuria ir prižiūri Naudotojo Profilį, priima ir vykdo Nurodymus, teikia Klientui kitas Paslaugas pagal
Taisykles ir Šalių tarpusavyje sudarytas sutartis.
2.5. Klientas privalo laikytis Taisyklių ir Šalių tarpusavyje sudarytų sutarčių, taip pat laiku ir visiškai sumokėti už Paslaugas.

3. Registracija
3.1. Kad užsiregistruotų Platformoje, asmuo užpildo elektroninę registracijos paraišką, be to, patvirtina sutinkąs su
Taisyklėmis.
3.2. Jeigu „AgroPlatforma“ sutinka su asmens registracija, ji sukuria Platformoje Profilį ir suteikia Registruoto naudotojo
statusą.
3.3. „AgroPlatforma“ neprivalo registruoti asmens ir gali registraciją atmesti, nepaaiškindama priežasčių.
3.4. Registruotas naudotojas gali naudoti Platformą Peržiūros režimu, tačiau jo galimybės gauti Paslaugas apribotos. Kad
galėtų naudoti Platformą Visų funkcijų režimu ir gauti Paslaugas, Registruotas naudotojas turi sudaryti Sutartį.
3.5. Registruotas naudotojas gali naudoti Platformą, kad pateiktų Paraišką ir sudarytų Sutartį.
3.6. Registruotas naudotojas turi teisę pareikalauti Profilį ištrinti.

4. Sutarties sudarymas
4.1. Kad sudarytų Sutartį, Klientas turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti „AgroPlatformai“ Paraišką ir Sutartį, taip pat pateikti
Identifikacijos dokumentus.
4.2. Paraiškos forma ir Sutartis pateikiami Platformoje.
4.3. Sutartį galima sudaryti vienu iš šių būdų:
4.3.1. raštu – užpildant ir savarankiškai pasirašant Paraišką bei Sutartį (dviem egzemplioriais) ir kartu su Identifikacijos
dokumentais pateikiant „AgroPlatformai“;
4.3.2. Elektroniniu būdu – užpildant ir saugiu elektroniniu parašu pasirašant Paraišką ir Sutartį ir kartu su
Identifikacijos dokumentais per Platformą pateikiant „AgroPlatformai“.
4.4. Pateikdamas tinkamai užpildytą Paraišką, Klientas patvirtina, kad:
4.4.1. susipažino ir sutinka su tuo, kas nurodyta Taisyklėse, Sutartyje, Naudotojo vadove ir kituose su Platformos
naudojimu susijusiuose „AgroPlatformos“ dokumentuose;
4.4.2. sutinka, kad per Platformą parengti, nusiųsti ir Autorizacijos kodu patvirtinti dokumentai (įskaitant Sandorius)
yra laikomi tinkama tvarka patvirtintais Elektroniniais dokumentais ir yra Klientui privalomi;
4.4.3. Paraiškoje ir kituose Kliento dokumentuose nurodyta informacija yra tikra;
4.4.4. suvokia, kad „AgroPlatforma“ tvarkys Naudotojo ir Kliento įgaliotų atstovų ar kitų nurodytų asmenų asmens
duomenis siekdama sudaryti Sutartį bei prižiūrėti Platformą ir Profilį, ir sutinka su šių duomenų tvarkymu;
4.4.5. suvokia visas rizikas, susijusias su Platformos naudojimu, Paslaugų teikimu ir Sandorių sudarymu;
4.4.6. galiojant Sutarčiai, Platformą naudos sąžiningai jai numatytais tikslais, siekdamas tik to, kas susiję su jo ūkine ar
profesine veikla;
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4.4.7. įdės ir (ar) priims Platformoje Skelbimus dėl Prekės ir Prekių apimties, kurie atitinka Kliento pardavimo,
pristatymo ar įsigijimo galimybes;
4.4.8. nenaudos Platformos neteisėtiems veiksmams atlikti, įskaitant apgaudinėjimą ir nesąžiningai gautų lėšų
legalizavimą;
4.4.9. suvokia, kad „AgroPlatforma“ turi teisę paprašyti iš Kliento informacijos (pavyzdžiui, viešai prieinamų finansinių
duomenų), o Klientas privalo nedelsdamas šią informaciją pateikti;
4.4.10. užtikrins, kad Naudotojas būtų įgaliotas atlikti veiksmus Sandoriams sudaryti ir gautų visą būtiną informaciją,
kad galėtų įvykdyti Sandorį bei Kliento vardu pateikti „AgroPlatformos“ prašomą informaciją ir patvirtinimus;
4.4.11. užtikrins, kad Naudotojas gautų Autorizacijos įrenginį, susipažintų su Taisyklėmis, Paraiška, Sutartimi,
Naudotojo vadovu ir kitais „AgroPlatformos“ dokumentais, ir laikysis visuose minėtuose dokumentuose nustatytų
reikalavimų;
4.4.12. užtikrins, kad kitiems asmenims, išskyrus Naudotoją, Identifikacijos priemonės nebūtų prieinamos ir jos būtų
laikomos / saugomos atskirai viena nuo kitos;
4.4.13. nedelsdamas praneš „AgroPlatformai“ apie Identifikacijos priemonių dingimą, vagystę ar kitų neteisėtą
naudojimą ar įtarimą dėl to, kad jos pateko trečiosios šalies žinion;
4.4.14. nedelsdamas praneš „AgroPlatformai“ apie galimus pažeidimus, susijusius su Sutarties vykdymu ir Platformos
naudojimu.
4.5. Gavusi Paraišką ir Sutartį, „AgroPlatforma“ identifikuoja Klientą ir Naudotoją, patikrindama Identifikacijos dokumentus
ir prireikus naudodama informaciją iš viešųjų registrų.
4.6. Kad visavertiškai identifikuotų Klientą ir Naudotoją, „AgroPlatforma“ turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu,
susisiekusi su Klientu ar Naudotoju, paprašyti papildomų dokumentų ar informacijos, patvirtinančios Kliento ar Naudotojo
tapatybę, ir vienašališkai nustatyti papildomus reikalavimus Kliento ar Naudotojo identifikacijai, taip pat atlikti identifikacijos
proceso pakeitimų.
4.7. Jeigu Sutartis sudaroma raštu, ji įsigalioja tada, kai ją savarankiškai pasirašo abi Šalys. Jeigu Sutartis sudaroma
elektroniniu būdu, ji įsigalioja tada, kai „AgroPlatforma“ saugiu elektroniniu parašu patvirtina Kliento pateiktą Sutartį.
4.8. „AgroPlatforma“ turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, nepaaiškindama atsisakymo priežasčių.
4.9. Apie Sutarties sudarymo faktą „AgroPlatforma“ praneša nusiųsdama elektroninį laišką Naudotojo el. pašto adresu.
4.10. Sudarius Sutartį „AgroPlatforma“ sukuria Profilį (jeigu jis dar nesukurtas) ir aktyvina Visų funkcijų režimo naudojimą.
4.11. Klientas turi teisę paprašyti pakeisti Paraiškoje nurodytus duomenis, pateikdamas atitinkamą paraišką, įskaitant
Naudotojo, Prisijungimo vardo, Prisijungimo slaptažodžio ir Telefono numerio keitimą.
4.12. Klientas privalo nedelsdamas raštu informuoti „AgroPlatformą“, jeigu pasikeičia Paraiškoje ir Sutartyje nurodyta
informacija, pavyzdžiui (bet tuo neapsiribojant), pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

5. Paslaugų teikimas
5.1. Užpildęs Paraišką Klientas įgalioja Naudotoją naudoti Platformą, pateikti Skelbimus, sudaryti Sandorius ir atlikti kitus
veiksmus Platformoje.
5.2. Naudodamas Platformą Naudotojas gali gauti informaciją, Kliento vardu pateikti Skelbimus, sudaryti Sandorius,
susijusius su Prekės pardavimu, fiksuoti Prekės kainą ir atlikti kitus veiksmus.
5.3. Naudotojas naudoja Platformą ir atlieka veiksmus duodamas Nurodymus.
5.4. „AgroPlatforma“ turi teisę, bet ne pareigą nustatyti Apribojimus, nevykdyti Nurodymų, blokuoti prieigą prie Profilio,
pavyzdžiui (bet tuo neapsiribojant), tokiais atvejais:
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5.4.1. jeigu kyla įtarimų dėl nesankcionuotos prieigos prie Profilio, įskaitant kai „AgroPlatformai“ kyla įtarimų, kad
Identifikacijos priemonės pateko trečiosios šalies žinion;
5.4.2. jeigu kyla įtarimų dėl neteisėto sandorių vykdymo;
5.4.3. Naudotojas ir (ar) Klientas nesilaiko Taisyklių, Sutarties ir kitų su Platformos naudojimu susijusių
„AgroPlatformos“ dokumentų;
5.4.4. kitais atvejais „AgroPlatformos“ nuožiūra, siekiant užtikrinti Naudotojo ir Kliento konfidencialumą ar išvengti
galimų nuostolių ar kitos žalos „AgroPlatformai“, Klientui ar Naudotojui.
5.5. Norint sudaryti Sandorius ir atlikti kitus veiksmus Platformoje, būtina Naudotojo identifikacija.
5.6. „AgroPlatforma“ atlieka Naudotojo pirminę identifikaciją, patikrindama įvestą Prieigos kodą. Paskui naudodamas
Platformą Naudotojas identifikuojamas, patikrinant, ar įvestas Autorizacijos kodas teisingas.
5.7. Naudotojas yra identifikuotas, jeigu tinkama tvarka teisingai nurodomas Prieigos kodas, o atliekant tolesnius veiksmus
Platformoje – ir Autorizacijos kodas.
5.8. Su Platformos tarpininkavimu parengti, nusiųsti ir Autorizacijos kodu patvirtinti dokumentai laikomi Elektroniniais
dokumentais. Autorizacijos kodo patvirtinimas (teisingas įvedimas tinkama tvarka) laikomas Elektroniniu parašu.
5.9. Elektroniniai dokumentai (Taisyklių 1.7 ir 5.8 punktai) juridinės galios atžvilgiu prilygsta raštu parengtiems ir
savarankiškai pasirašytiems dokumentams pagal Latvijos Respublikoje galiojančius teisės aktus, su visomis iš to kylančiomis
juridinėmis pasekmėmis.
5.10. Naudotojo prieiga prie Platformos ir (ar) Telefono numeris gali būti užblokuotas ir atblokuotas Kliento / Naudotojo
raštiškos paraiškos pagrindu bei „AgroPlatformos“ iniciatyva, nebent Taisyklėse, Šalių tarpusavyje sudarytose sutartyse ar
kituose „AgroPlatformos“ dokumentuose nustatyta kitaip.
5.11. Jeigu Identifikacijos priemonės pateko ar galėjo pateikti trečiosios šalies žinion, Naudotojas apie tai turi nedelsdamas
raštu ar telefonu informuoti „AgroPlatformą“, tada „AgroPlatforma“ užblokuoja prieigą prie Profilio tol, kol Kliento /
Naudotojo raštiškos paraiškos pagrindu suteikiamos naujos Identifikacijos priemonės.
5.12. Prieiga prie Profilio užblokuojama, jeigu Prisijungimo slaptažodis 5 (penkis) kartus iš eilės įvedamas neteisingai.
5.13. Kad užtikrintų „AgroPlatformos“ duomenų tikrumą, „AgroPlatforma“ turi teisę nustatyti per metus sudaromų Sandorių
apimties maksimalius limitus.
5.14. Klientas už Paslaugas moka pagal Kainoraštį arba „AgroPlatformos“ individualiai Klientui nustatytus mokesčius, jeigu
tokie taikomi. „AgroPlatforma“ turi teisę vienašališkai keisti Kainoraštį, nustatyti naujus mokesčius ir savo nuožiūra taikyti
nuolaidas vienam, keliems ar visiems Klientams. Be atlygio už gautas Paslaugas Klientas moka „AgroPlatformai“ atitinkamą
pridėtinės vertės mokestį (jeigu taikomas) pagal galiojantį įkainį.
5.15. „AgroPlatforma“ turi teisę vienašališkai keisti Paslaugų apimtį ir tvarką. Jeigu galiojant Sutarčiai „AgroPlatforma“ sudaro
technines galimybes teikti tokias paslaugas, kurių nebuvo įmanoma teikti Sutarties sudarymo momentu, tokių paslaugų
teikimas automatiškai tampa prieinamas visiems Klientams, laikantis jiems nustatytų Apribojimų.

6. Skelbimai
6.1. Skelbimą gali įkelti Naudotojas.
6.2. Skelbimui įkelti reikia nurodyti šią informaciją:
6.2.1. Skelbimo data;
6.2.2. Parduodama ar perkama Prekė;
6.2.3. Prekės kiekis ir mato vienetas;
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6.2.4. Prekės pristatymo laikotarpis;
6.2.5. Prekės pristatymo vieta iš „AgroPlatformos“ adresų katalogo;
6.2.6. Prekės kainos tipas.
6.3. Skelbimą Naudotojas turi patvirtinti Autorizacijos kodu.
6.4. Patvirtintas Skelbimas įgyja statusą „aktyvus“ ir tampa viešai prieinamas kitiems Naudotojams.
6.5. Skelbimą Naudotojas gali pakeisti ar pašalinti iš Platformos kartą per 24 valandas.
6.6. Skelbimo turinį gali paveikti (keisti) tik Naudotojas. „AgroPlatforma“ savo iniciatyva nekeičia Skelbimo turinio.
6.7. Pardavėjo Skelbime nurodyta Prekė, kurią Pardavėjas išreiškia norą parduoti, laikoma Pardavėjo nuosavybe.
6.8. Pirkėjo Skelbime nurodoma Prekė, kurią Pirkėjas pareiškia norą įsigyti.
6.9. Naudotojas gali įkelti kelis Skelbimus, jeigu tam nenustatyta Apribojimų.

7. Sandorio sudarymas
7.1. Lietotājs var brīvi izvēlēties un iepazīties ar sev interesējošo Sludinājumu.
7.2. Naudotojas gali priimti Antrosios sandorio šalies Skelbimą ar nusiųsti sutikimą, pateikdamas pasiūlymą Antrajai
sandorio šaliai dėl galimo Sandorio ir jo apimties, patvirtindamas jį Autorizacijos kodu.
7.3. Priėmus Skelbimą (Taisyklių 7.2 punktas) jis įgyja statusą „laukia patvirtinimo“. Tokiu atveju Antroji sandorio šalis gauna
visą informaciją apie Naudotojo priėmimą ir gali atlikti vieną šių veiksmų, kurie turi būti patvirtinti Autorizacijos kodu:
7.3.1. sutikti su Sandoriu;
7.3.2. atmesti Sandorį. Tokiu atveju Skelbimui atkuriamas statusas „aktyvus“.
7.4. Dalinio Skelbimo apimties priėmimo atveju Skelbimą įkėlęs Naudotojas gali pasirinkti vieną iš šių veiksmų, kurie turi
būti patvirtinti Autorizacijos kodu:
7.4.1. išsaugoti Skelbimą. Tokiu atveju Skelbimo apimtis sumažėja Sandorio apimtimi, o likusi Skelbimo apimtis įgyja
statusą „aktyvus“;
7.4.2. keisti Skelbimą. Tokiu atveju Naudotojas patikslina Skelbimo turinį, o jį patvirtinus pakeistas Skelbimas įgyja
statusą „aktyvus“;
7.4.3. ištrinti Skelbimą. Tokiu atveju likusi Skelbimo apimtis ištrinama.
7.5. Sandoris laikomas sudarytu, kai Skelbimą įkėlęs Naudotojas Autorizacijos kodu patvirtina Antrosios sandorio šalies
išreikštą priėmimą.
7.6. Sandorio forma (Prekės pirkimo sutartis) prieinama Platformoje. Sandorio šalys naudoja šią formą Sandoriui sudaryti.
7.7. Sandoris – tai Elektroninis dokumentas, kuris Sandorio šalims yra privalomas.
7.8. „AgroPlatforma“ nėra Sandorio šalis ar jos atstovė, ji nelaikoma tarpininke ar asmeniu, turinčiu įtakos Sandorio šalių
valiai.

8. Prekės kainos fiksacija
8.1. Prekės kainos fiksacija taikoma Sandoriams, jeigu abi atitinkamo Sandorio šalys susitarė pritaikyti būsimą kainos
formulę, nustatydamos konkrečius metus ir mėnesį.
8.2. Prekės kainos fiksacija gali įvykti Prekių biržos darbo dienomis nuo 12:00 iki 17:00 val. Latvijos laiku.
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8.3. Prekės kainos fiksacija gali būti atliekama tik naudojant automatinę ar rankinę kainos fiksaciją Sandoriams.
8.4. Jeigu naudojama automatinė kainos fiksacija, Platforma atitinkamą Prekių biržos kainos mėnesį užfiksuoja Pardavėjo
nurodytą pageidaujamą Prekės kainą nurodytam kiekiui, vos tik ji publikuojama Prekių biržoje.
8.5. Jeigu naudojama rankinė kainos fiksacija, Pardavėjas atitinkamą mėnesį stebi Prekių biržos kainą ir gali ją užfiksuoti bet
kuriuo metu savo nuožiūra.
8.6. Prekės kaina užfiksuojama iš karto atlikus fiksaciją, o pranešimas kaip Sandorio (sutarties) priedas apie Prekės kainos
fiksaciją Pirkėjui nusiunčiamas po to, kai Pardavėjas įveda Autorizacijos kodą ir atlieka kainos fiksaciją.
8.7. Pranešimas, kaip Sandorio priedas įsigalioja ir fiksuotoji kaina tampa privaloma Sandorio šalims nuo momento, kai
Pirkėjas patvirtina konkrečios Prekės kainos fiksaciją, įvesdamas Autorizacijos kodą. Pirkėjas privalo patvirtinti kainos
fiksaciją per 15 minučių nuo pranešimo apie kainos fiksaciją gavimo. Pirkėjas turi teisę patvirtinti kainos fiksaciją mažesniam
nei Pardavėjo nurodytam Prekės kiekiui. Sandorio priede (pranešime) kaip kainos fiksacija nurodoma kainos fiksacija Pirkėjo
patvirtintam Prekės kiekiui.
8.8. Prekės kainos fiksaciją rankiniu būdu galima atlikti iki fiksacijai numatytos Prekių biržos kainos praėjusio mėnesio 25
dienos (imtinai), pavyzdžiui, Biržos indeksą 2018DEC galima fiksuoti iki 2018 m. lapkričio 25 d. Jeigu Prekės kaina
nefiksuojama iki numatyto mėnesio 25 dienos (imtinai), Platforma fiksuoja kainą automatiškai atitinkamo mėnesio 25 dieną
17:00 val. Latvijos laiku, abiem Sandorio šalims nusiųsdama pranešimą dėl kainos fiksacijos, kuris laikomas Sandorio
(sutarties) priedu. Ši taisyklė taikoma ir automatinės kainos fiksacijos atveju, jeigu Pardavėjo nurodyta Prekės kaina
atitinkamą mėnesį Prekių biržoje nebuvo paskelbta ir todėl nebuvo fiksuota.

9. Atsakomybė
9.1. Kiekviena Šalis atsako už savo iš Sutarties kylančių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, nebent Taisyklėse,
Sutartyje, kitose Šalių tarpusavyje sudarytose sutartyse ir „AgroPlatformos“ dokumentuose nurodyta kitaip. Sutarties
pažeidimo atveju kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai visus padarytus tiesioginius nuostolius.
9.2. Klientas atsako už visus Naudotojo veiksmus naudojant Platformą. Klientas atsako už tai, kad jo vardu parengtuose
Skelbimuose, Nurodymuose ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga ir išsami. „AgroPlatforma“ neatsako
už Naudotojo veiksmus.
9.3. Klientas Platformoje sudaro Sandorius tiesiogiai ir savo atsakomybe. Klientas turi teisę naudoti Portale siūlomas
sutarčių formas savo atsakomybe ir rizika. „AgroPlatforma“ neatsako už galimus iš teisės aktų kylančius įsipareigojimus,
kurie Klientui gali kilti dėl sudarytų Sandorių.
9.4. Klientas atsako už Taisyklių 4.4 punkte minimų patvirtinimų vykdymą Sutarties sudarymo momentu ir visą Sutarties
galiojimo laiką. Šių patvirtinimų nevykdymo atveju Klientas neturi teisės „AgroPlatformai“ kelti jokių pretenzijų.
9.5. Jeigu asmuo, kuris Paraišką, Sutartį ar kitą dokumentą pasirašo Kliento vardu, neturi įgaliojimo atstovauti Klientui,
pasirašiusysis įsipareigoja padengti „AgroPlatformai“ visus nuostolius, kylančius dėl tokių pasirašiusiojo veiksmų.
9.6. „AgroPlatforma“ neprivalo tikrinti, ar Naudotojui ir kitiems asmenims suteiktas Kliento įgaliojimas (įskaitant atšaukimą)
yra galiojantis. „AgroPlatforma“ neatsako už Sandorius ir veiksmus Platformoje, jeigu Klientas apie įgaliojimo atšaukimą
laiku raštu neinformavo „AgroPlatformos“.
9.7. „AgroPlatforma“ neatsako už Kliento interesų pažeidimą ir nuostolius, jeigu „AgroPlatforma“ veikė pagal Naudotojo ar
kito Kliento įgalioto asmens nurodymus, įskaitant atvejus, kai Naudotojo ar kito Kliento įgalioto asmens nurodymai
neatitinka Kliento sprendimų ir interesų.
9.8. Kad užtikrintų Nurodymų ir kitokio pobūdžio dokumentų vykdymą, „AgroPlatforma“ turi teisę naudotis trečiųjų šalių
paslaugomis. Šiuo atveju „AgroPlatforma“ neatsako už Klientui sukeltus nuostolius, nepatogumus ar kitą žalą, jeigu ji yra
trečiųjų šalių veiklos ar neveikimo rezultatas.
9.9. „AgroPlatforma“ neatsako už Kliento / Naudotojo neautorizuoto Sandorio sudarymą ar veiksmus, jeigu tai tapo
įmanoma Klientui / Naudotojui veikiant neteisėtai, tyčiomis, dėl šiurkštaus neatidumo ar nevykdant Taisyklėse nustatytų
pareigų.
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9.10. „AgroPlatforma“ neatsako už nuostolius, kurie Klientui kilo ar gali kilti:
9.10.1. dėl ryšių linijų gedimų ar trikdžių arba atvejais, kai Platforma ar jos atskiros funkcijos dėl techninių priežasčių
tapo nenaudojamos ar neprieinamos Naudotojui ar Elektroninis dokumentas negaunamas Platformoje;
9.10.2. jeigu Naudotojas negali atlikti veiksmų Platformoje, įskaitant Sandorių sudarymą, dėl to, kad nepateikė
„AgroPlatformai“ reikiamos ar prašomos informacijos ar nesilaikė Taisyklių.
9.11. Naudotojas nėra Sutarties šalis, todėl „AgroPlatforma“ neatsako už Naudotojo pretenzijas ir reikalavimus.

10. Konfidencialumas ir duomenų tvarkymas
10.1. „AgroPlatforma“ turi teisę tvarkyti visus iš Kliento gautus asmens duomenis (rinkti, saugoti, registruoti, įrašyti, perduoti
ir kt.), taip pat perduoti ir gauti atitinkamus asmens duomenis ir kitą informaciją iš trečiųjų šalių, duomenų bazių, apskaitos
sistemų ir juos tvarkyti.
10.2. „AgroPlatformos“ atliekamo asmens duomenų tvarkymo tikslas yra klientų apskaita, Paslaugų siūlymas, teikimas ir
priežiūra, finansinė ir statistinė analizė, iš Sutarties kylančių teisių realizavimas ir apsauga.
10.3. „AgroPlatforma“ laikosi Kliento ir Naudotojo bei kitų Kliento atstovų duomenų (jeigu jie perduoti) konfidencialumo ir
neatskleidžia tokios informacijos trečiosioms šalims be Kliento sutikimo, išskyrus, kai tokia informacija:
10.3.1. atskleidžiama Kliento įgaliotajam atstovui;
10.3.2. yra viešai prieinama;
10.3.3. būtina bet kuriam asmeniui, susijusiam su „AgroPlatformos“ iš Sutarties kylantiems įsipareigojimams vykdyti,
įskaitant asmens duomenų tvarkytoją / specialistą ir išorinių paslaugų teikėją, pavyzdžiui (bet tuo neapsiribojant),
elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, juridinių paslaugų teikėjai, draudikai ir pan.;
10.3.4. atskleidžiama kompetentingoms Latvijos Respublikos institucijoms ar kitiems asmenims pagal Latvijos
Respublikoje galiojančius teisės aktus;
10.3.5. būtina trečiajam asmeniui, atliekančiam išieškojimo veiksmus prieš Klientą.
10.4. Klientas sutinka, kad „AgroPlatforma“ naudotų Paraiškoje ar Sutartyje nurodytą Kliento ar Naudotojo adresą, el. pašto
adresą ar telefono numerį komerciniams pranešimams apie „AgroPlatformą“ ir Platformos veiklą siųsti.
10.5. Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims dėl Sutarties vykdymo prieinamos informacijos, išskyrus Latvijos
Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, Taisyklėse ir Sutartyje nustatytus atvejus.

11. Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimas
11.1. Sutartis įsigalioja Taisyklių 4. 7 punkte nurodytu momentu ir sudaroma neribotam laikui.
11.2. Klientas turi teisę prašyti ištrinti Profilį ir nutraukti Sutartį, pateikdamas „AgroPlatformai“ atitinkamą paraišką. Jeigu
Klientas atliko visus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus, „AgroPlatforma“ nutraukia Sutartį per 3 (tris) darbo dienas nuo
atitinkamos paraiškos gavimo dienos.
11.3. „AgroPlatforma“ turi teisę vienpusiškai atsisakyti Sutarties, informuodama apie tai Klientą mažiausiai prieš 1 (vieną)
mėnesį. Nusiuntęs šiame Taisyklių punkte nurodytą pranešimą, Klientas Platformą gali naudoti tik Peržiūros režimu.
11.4. „AgroPlatforma“ turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai Klientui, bet kuriuo iš šių atvejų:
11.4.1. Klientas ar Naudotojas nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių, Sutarties ir kitų su Platformos naudojimu
susijusių „AgroPlatformos“ dokumentų nuostatų;
11.4.2. „AgroPlatformai“ kyla įtarimų, kad Platforma naudojama nenumatytiems tikslams ar atliekami veiksmai,
galintys blokuoti Platformą ar trukdyti jos veikimui;
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11.4.3. „AgroPlatformai“ kyla įtarimų, kad Klientas ar Naudotojas su Platformos tarpininkavimu ar vykdydamas
Sandorius atlieka neteisėtus veiksmus;
11.4.4. jeigu Klientui paskelbiamas nemokumo procesas;
11.4.5. jeigu Klientas pagal viešai prieinamą informaciją turi mokestinę skolą ar skolų.
11.5. Jeigu Sutartis Kliento iniciatyva nutraukiama anksčiau nei prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties sudarymo,
„AgroPlatforma“ turi teisę taikyti komisinį mokestį už Sutarties nutraukimą (jeigu toks mokestis nustatytas Kainoraštyje).

12. Keitimai
12.1. „AgroPlatforma“ turi teisę vienašališkai keisti Sutartį, įskaitant Taisykles ir Kainoraštį bei kitus su Platformos naudojimu
susijusius „AgroPlatformos“ dokumentus, įspėdama apie tai Klientą prieš 30 (trisdešimt) dienų.
12.2. Jeigu Klientas nesutinka su pakeitimais, Klientas turi teisę paprašyti ištrinti Profilį ir nutraukti Sutartį, pateikdamas
„AgroPlatformai“ atitinkamą paraišką. Jeigu Klientas iki pakeitimų įsigaliojimo nepateikė paraiškos dėl Profilio ištrynimo ir
Sutarties nutraukimo, laikoma, kad Klientas sutiko su padarytais pakeitimais.
Informacija apie bet kokius pakeitimus prieš jų įsigaliojimą Klientams pateikiama Platformoje. Papildomos informacijos apie
pakeitimus Klientas gali gauti paskambinęs „AgroPlatformos“ informaciniam skyriui (telefono numeris +371 29991188).

13. Šalių pranešimai
13.1. Jeigu Taisyklėmis ir Sutartimi nenustatoma kitaip, „AgroPlatforma“ turi teisę susisiekti su Klientu ir Naudotoju tokiu
būdu:
13.1.1. nusiųsdama trumpąją žinutę ar paskambindama Paraiškoje ar Sutartyje nurodytu telefono numeriu;
13.1.2. paskambindama kitais Kliento ar Naudotojo nurodytais telefono numeriais;
13.1.3. nusiųsdama el. laišką Paraiškoje ar Sutartyje nurodytu el. pašto adresu;
13.1.4. nusiųsdama registruotą laišką Paraiškoje ar Sutartyje nurodytu adresu ar „AgroPlatformos“ nuožiūra kitu jai
žinomu Kliento ar Naudotojo adresu.
13.2. Jeigu Taisyklėmis ir Sutartimi nenustatoma kitaip, Klientas ir Naudotojas turi teisę susisiekti su „AgroPlatforma“:
13.2.1. nusiųsdamas raštu parengtus dokumentus registruota siunta siuntos išsiuntimo metu Platformoje nurodytu
„AgroPlatfromos“ adresu;
13.2.2. nusiųsdamas elektroniniu būdu parengtus dokumentus, įkeldamas juos į Platformą ar nusiųsdamas
„AgroPlatformos“ el. pašto adresu, kuris nurodytas Platformoje;
13.2.3. paskambindamas Platformoje nurodytu „AgroPlatformos“ telefono numeriu.
13.3. Paštu išsiųsta registruota siunta laikoma gauta 5 (penktą) dieną nuo atidavimo pašto įstaigai, kad ši išsiųstų ją
atitinkamu adresu. El. paštu ar per Platformą išsiųstas dokumentas laikomas gautu kitą darbo dieną nuo išsiuntimo.

14. Kitos taisyklės
14.1. Visiems iš Sutarties kylantiems teisiniams santykiams taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
14.2. Šalių ginčus dėl Platformos naudojimo, Taisyklių ir Sutarties sprendžia Lietuvos Respublikos teismas pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės aktus.
14.3. Jeigu Sutartis sudaroma raštu, naudojimo taisyklės pateikiamos dviem identiškais egzemplioriais lietuvių kalba, abiejų
juridinė galia vienoda. Vienas egzempliorius atitenka Klientui, kitas – „AgroPlatformai“.
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15. Kainoraštis
15.1. Už gautas Paslaugas Klientas moka „AgroPlatformai“ atlygį pagal tokį kainoraštį:
Paslaugos pozicija

Kaina (EUR be PVM)

Registracija

Nemokamai

Metinis sąskaitos tvarkymo mokestis

Nemokamai

Komisinis mokestis už grūdų pardavimo sandorį 2018 m.

0,00 EUR už toną

Komisinis mokestis už grūdų pardavimo sandorį 2019 m.

0,50 EUR už toną

Biržos kainos realiuoju laiku

Nemokamai

Sandorių draudimas

Pagal prašymą

Reklamjuostės įdėjimas

Pagal prašymą

„AgroPlatformos“ vardu:

Kliento vardu:

_____________________________

_____________________________

Gatis Berzins, valdybos narys

,
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