
GARANTIE PNEUS PLUS
PAPILDOMA PADANGŲ GARANTIJA

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, pagal Andoros teisę įsteigta bendrovė, kurios teisinė forma
societat  limitada  unipersonal, kapitalas  1 000  000  eurų,  registracijos  numeris  Andoros  juridinių
asmenų  registre  16339,  pagrindinė  buveinė  yra  Carrer  Bonaventura  Armengol  Num.  10,  Edifici
Monclar,  Bloc  Num.  1,  Despatx  Num.  111-112,  ANDORA  (Andoros Kunigaikštystė),  e. paštas:
cm@adtyre.com, tel.: +376 810 888 (toliau - Garantas) suteikia savo gaminių (padangų) komercinę
garantiją kaip papildomą paslaugą, kurios sąlygos išdėstytos žemiau. 

1. APIBRĖŽIMAI

Gavimo patvirtinimas apibrėžimas pateiktas Bendrųjų pardavimo sąlygų (BPS) 1 straipsnyje. 

Gavėjas Internetinės svetainės Klientas, kuriam įsigijus Padangų buvo suteikta
Papildoma padangų garantija. 

BPS Padangulyderis bendrosios pardavimo sąlygos. 

Klientas Bet kuris Garanto klientas - vartotojas, kuris yra arba nėra Papildomos
padangų garantijos Gavėjas. 

Vartotojas Bet kuris fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo
verslu, prekyba, amatu ar profesija.

Garantijos sutartis Apibrėžimas pateiktas2     straipsnyje  . 

Sutarties  atsisakymo
terminas

Apibrėžimas pateiktas 10     straipsnyje  .

Force Majeure Įvykis,  kurio  negali  kontroliuoti  įsipareigojantis  asmuo  ir  kuris
negalėjo būti numatytas sudarant sutartį, o jo padarinių nebuvo galima
išvengti atitinkamomis priemonėmis, ir  dėl jo įsipareigojantis asmuo
negali įgyvendinti savo įsipareigojimų.

Garantas AD TYRES  INTERNATIONAL  SLU,  kurio  koordinatės  nurodytos
preambulėje. 

Padanga Internetinėje svetainėje Garanto parduota padanga. 

Internetinė svetainė Garanto internetinė svetainė adresu www.padangulyderis.lt.

Sutarties atsisakymo 
teisės turėtojas

Apibrėžimas pateiktas 10 straipsnyje. 
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2. OBJEKTAS

Šioje sutartyje (toliau – Garantijos sutartis) nustatytos Papildomos padangų garantijos sąlygos.

Papildoma padangų garantija yra „komercinė garantija“, kaip ji suprantama pagal 2019 m. gegužės 20
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo
sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei
panaikinama Direktyva 1999/44/EB 2 straipsnio 12 dalį ir 17 straipsnį.

Suteikdamas Papildomą padangų garantiją Garantas užtikrina pagal žemiau nurodytas sąlygas Gavėjo
įsigytos (-ų) Padangos (-ų) didesnį atsparumą įprasto naudojimo sąlygomis, kai iškyla pradūrimo ar
išvaržų pavojus. 

Iš tiesų, įstatymine garantija užtikrinimas Padangų atitikimas įprastam naudojimui ar naudojimui pagal
jų paskirtį.  Šia  komercine  garantija  užtikrinama Kliento teisė  į  Padangos pakeitimą pradūrimo ar
išvaržų atveju.

Ši Papildoma padangų garantija suteikia Gavėjui papildomą apsaugą padangų pradūrimo ar išvaržų
atveju  pagal  šios  Garantijos  sutarties  sąlygas  ir  joje  nurodytas  išimtis.  Kitaip  tariant,  Papildoma
padangų garantija yra kaip įstatyminės garantijos išplėtimas Gavėjo naudai. 

Atkreiptinas Gavėjo dėmesys, kad Papildoma padangų garantija nėra draudimo produktas, pagal kurį
Garantas užtikrina Gavėjui padangų atsparumą išoriniams pavojams. Neatsižvelgdamas į Papildomą
padangų  garantiją,  Gavėjas  gali  užsisakyti  draudimo  produktą  iš  draudimo  bendrovės  siekdamas
apsidrausti nuo šių pavojų  (vandalizmo, avarijos, kt.) 

Ši  Garantijos  sutartis  yra  prieinama  Internetinėje  svetainėje  ir  pateikiama  Gavėjui  patvariojoje
laikmenoje, pridėtoje prie Gavimo patvirtinimo, numatyto BPS.  

Garantijos sutartis laikoma sudaryta nuo Gavimo patvirtinimo pateikimo.

Garantas užtikrina rašytinius pranešimus, patvirtinančius Garantijos sutarties sudarymą, dešimt metų
nuo sutarties sudarymo. Gavėjas gali susipažintą su archyvuota Garantijos sutartimi pateikęs prašymą
Garantui (https://www.padangulyderis.lt/kontaktai).

Gavėjas yra informuotas, kad Garantijos sutarties sudarymas įpareigoja jį sumokėti Garantui garantijos
kainą.

3. NEPRIKLAUSOMŲ ĮSTATYMINIŲ GARANTIJŲ PRIMINIMAS

Nepriklausomai  nuo  to,  ar  taikoma  Papildoma  padangų  garantija,  bendrovė  AD  TYRES
INTERNATIONAL  SLU  įsipareigoja  užtikrinti  taikytinas  įstatymines  garantijas  visoms  savo
Padangoms. 

Be to,  bet  kuris  Klientas prekių neatitikties atveju turi  teisę reikalauti  teisių gynimo priemonių iš
Gavėjo nemokamai ir Papildoma padangų garantija nedaro poveikio toms teisių gynimo priemonėms.
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4. GARANTIJOS SĄLYGOS

Papildoma padangų garantija suteikiama tik perkant Padangas Internetiniame puslapyje ar iš Garanto
Gavėjui,  sudariusiam Papildomos  padangų garantijos  sutartį  ir  sumokėjusiam atitinkamą kainą po
Padangos (-ų) įsigijimo.

 Papildoma padangų garantija netaikoma: 

 Gavėjui perkant bet kuriuos kitus produktus (ne padangas) ar paslaugas iš Garanto;
 Klientui perkant Padangą (-as) Internetiniame puslapyje, jei jis nesudarė Papildomos padangų

garantijos sutarties ir (arba) nesumokėjo Papildomos padangų garantijos kainos po atitinkamos
(-ų) Padangos (-ų) užsakymo.

 bet kuri Padanga, kurios vieneto kaina yra didesnė nei 150 € su mokesčiais.

Atkreiptinas  Gavėjo  dėmesys,  kad  Papildomos  padangų  garantijos  sutarties  sudarymas  vienam
užsakymui  taikomas  tik  tą  užsakymą  sudarančioms  Padangoms,  tačiau  ne  visiems  buvusiems  ar
būsimiems  užsakymams,  kurie  nėra  tinkamas  ir  savarankiškas  Papildomos  padangų  garantijos
objektas. 

5. KAINA

Papildomos  padangų garantijos  kaina  apskaičiuojama taikant  trijų  eurų ir  penkiasdešimt  centų,
įskaitant mokesčius (3,50 eurų su mokesčiais), tarifą kiekvienai to paties užsakymo Padangai. 

Išskyrus  atvejus,  kai   užsakymą sudarančios  (-ių)  Padangos  (-ų)  kaina  yra  didesnė  nei  150 € su
mokesčiais  (4  straipsnis),  Gavėjas  negali  įsigyti  Papildomos  padangų  grantijos  tik  kai  kurioms
užsakymo  Padangoms.  Jei  Gavėjas  nori,  kad  Papildoma  padangų  garantija  būtų  taikoma  tik  kai
kurioms užsakymo Padangoms, jis turi atlikti kelis atskirus užsakymus.

BPS 6 straipsnis taikomas Papildomos padangų garantijos kainos sumokėjimui. 

6. TERITORINIS TAIKYMAS

Ši Papildoma padangų garantija taikoma Padangoms, pristatytoms Lietuvos teritorijoje.

7. TERMINAS

Ši  Papildoma  padangų  garantija  galioja  nuo  jos  sutarties  sudarymo  iki  galimo  Padangos,  kuriai
taikoma garantija, pakeitimo dėl įvykio, numatyto šios Garantijos sutarties 8 straipsnyje, ir bet kuriuo
atveju ne ilgiau nei vienerius (1) metus. Kitaip tariant,  Papildoma padangų garantija nustoja galioti
įvykus  vienam iš  numatytų  įvykių  ir  pakeitus  Padangą,  kuriai  taikoma garantija,  arba  pasibaigus
nurodytam vienerių (1) metų terminui. 

Šis terminas nėra atšaukiamas ir nei viena šalis negali nutraukti Garantijos sutarties anksčiau laiko,
išskyrus įstatyme numatytus atvejus ar Klientui įgyvendinant sutarties atsisakymo teisę. 

Pakeitus  Padangą,  kuriai  taikoma  garantija,  Gavėjas  gali  sudaryti  naują  Papildomos  padangų
garantijos sutartį dėl naujos Padangos, jei to pageidauja.  
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Nurodytas terminas savaime neatsinaujina. 

Bet  kokia  Garanto  laisva  valia  Gavėjui  suteikta  lengvata  pasibaigus  šiame straipsnyje  nurodytam
terminui, negali būti laikomas šios Garantijos sutarties vykdymo pratęsimu. 

8. GARANTIJOS TURINYS

Pagal šią Papildomą padangų garantiją Gavėjas turi teisę į vieną (1) Padangos pakeitimą ją pradūrus ar
atsiradus  išvaržai  po  jos  pristatymo,  jei  toks  atitinkamos  Padangos  pažeidimas  yra  tiesioginė
priežastis,  dėl kurios ji tapo mažiau atspari nei Garantas užtikrino pagal šios Garantie Pneus Plus
sąlygas. 

Ši Papildoma padangų garantija netaikoma, jei atitinkamos Padangos pradūrimo ar išvaržos   tiesioginė  
priežastis   yra:   

 Gavėjo ar trečiųjų asmenų kaltė ar neatsargumas (anot Garanto ar jo atstovų, ar partnerių)
montuojant ar naudojant Padangą (-as);

 kelių eismo įvykis;

 Gavėjo ar trečiųjų asmenų vandalizmas ar tyčinis veiksmas;

 transporto priemonės mechaninis defektas;

 gaisras, sprogimas ar pavojingų medžiagų poveikis, kaip tai suprantam pagal Europos sutarties
dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) nuostatas; arba

 Force Majeure atvejis.

Gavėjui  dėl  Padangos  pakeitimo  suteikiamas  nuolaidos  kodas,  kurį  panaudojęs  Gavėjas  gali
nemokamai užsisakyti tokią pačią Padangą arba, jei tokios galimybės nėra, panašią Padangą. 

Nepaisant to, Gavėjas įsipareigoja padengti tokios Padangos pristatymo išlaidas. 

9. GARANTIJOS ĮGYVENDINIMAS

Norėdamas pasinaudoti Papildoma padangų garantija, Gavėjas turi pateikti prašymą savo paskyroje
Internetiniame puslapyje. Jis taip pat turi pateikti pažeistos (-ų) Padangos (-ų) nuotraukas. 

Gavęs prašymą Garantas per dešimt (10) dienų išnagrinėja pažeidimą ir pateikia išvadą Gavėjui. 

Jei pažeidimas patenka į Papildomos padangų garantijos taikymo sritį, Garantas per tris (3) dienas nuo
minėto  pažeidimo  išnagrinėjimo  termino  pasibaigimo  suteikia  Gavėjui  nuolaidos  kodą,  kurį
panaudojęs Gavėjas gali nemokamai užsisakyti Padangą (-as) pakeitimui. 

Jei pažeidimas nepatenka į Papildomos padangų garantijos taikymo sritį, Garantas per tris (3) dienas
nuo  minėto  pažeidimo  išnagrinėjimo  termino  pasibaigimo  pateikia  Gavėjui  atsisakymą  pakeisti
Padangą (-as). 

10. SUTARTIES ATSISAKYMO TEISĖ
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Teisę atsisakyti sutarties turi (toliau - Sutarties atsisakymo teisės turėtojas):

 Klientas – vartotojas, kai Garantijos sutartis sudaroma nuotoliniu būdu po telemarketingo ar
ne prekybai skirtose patalpose;

 Verslo klientas, kai Garantijos sutartis sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, jei Sutarties
objektas nėra Verslo kliento pagrindinė veikla, o jo darbuotojų skaičius lygus ar mažesnis nei
penki.

Sutarties atsisakymo teisės turėtojas gali įgyvendinti savo sutarties atsisakymo teisę nepateikdamas
tokio  sprendimo  motyvų  ir  nepatirdamas  jokių  išlaidų,  išskyrus  nurodytas  šiame  straipsnyje,  per
keturiolika (14) dienų (toliau - Sutarties atsisakymo terminas).

Sutarties atsisakymo terminas skaičiuojamas nuo Garantijos sutarties sudarymo. 

Garantijos  sutarties  sudarymo  diena  neįskaičiuojama  į  Sutarties  atsisakymo  terminą.  Sutarties
atsisakymo  terminas  prasideda  pirmos  dienos  pirmą  valandą  ir  pasibaigia  pasibaigus  šio  termino
paskutinės  dienos  paskutinei  valandai.  Jei  Sutarties  atsisakymo  terminas  baigiasi  šeštadienį,
sekmadienį, valstybinės šventės ar nedarbo dieną, terminas pratęsiamas iki pirmos darbo dienos.

Norėdamas įgyvendinti sutarties atsisakymo teisę Sutarties atsisakymo teisės turėtojas per Sutarties
atsisakymo  terminą  turi  informuoti  Garantą  atsiųsdamas  tinkamai  užpildytą  ir  jo  valią  atsisakyti
sutarties  aiškiai  išreiškiančią  čia  esančią  formą e.  paštu  (https://www.padangulyderis.lt/kontaktai).
Sutarties  atsisakymo įgyvendinimo patvirtinimo išlaidas  padengia  pats  Sutarties  atsisakymo teisės
turėtojas.

Jei  sutarties atsisakymo teisė įgyvendinama, Garantas  grąžina Sutarties  atsisakymo teisės turėtojui
visas jo pervestas sumas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo tada, kai jis buvo
informuotas apie Sutarties atsisakymo teisės turėtojo sprendimą atsisakyti sutarties. 

Garantas atlieka grąžinimą naudodamas tą patį  mokėjimo būdą,  kurį naudojo Sutarties atsisakymo
teisės turėtojas atlikdamas pradinį mokėjimą, nebent pastarasis sutinka, kad būtų naudojamas kitas
mokėjimo būdas, ir dėl to jis nepatiria jokių išlaidų. 

Jei  Sutarties  atsisakymo  teisės  turėtojas  nori  pradėti  naudotis  Papildoma  padangų  garantija
nepasibaigus  Sutarties  atsisakymo terminui,  jis  pateikia  Garantui  aiškiai  išdėstytą  prašymą  visais
tinkamais būdais,  jei  sutartis  sudaryta nuotoliniu būdu,  ir  raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje, jei
sutartis sudaryta ne prekybai skirtose patalpose.

Sutarties atsisakymo teisės turėtojas, įgyvendinęs savo teisę atsisakyti Garantijos sutarties,  kuri jau
buvo pradėta  įgyvendinti  jo  aiškiai  išdėstytu prašymu nepasibaigus Sutarties  atsisakymo terminui,
sumoka  Garantui  sumą,  atitinkančią  paslaugų,  kurios  buvo  atliktos  iki  pranešimo apie  sprendimą
atsisakyti  sutarties  gavimo,  kainai;  ši  suma  yra  proporcinga  visai  Garantijos  sutartyje  numatytai
paslaugų kainai. Jeigu visa kaina pernelyg didelė, proporcinga suma turi būti apskaičiuojama remiantis
to, kas buvo suteikta, rinkos verte..

Vartotojas, įgyvendinęs savo teisę atsisakyti sutarties, neprivalo sumokėti jokios sumos, jei Garantas
negavo jo aiškiai išdėstyti prašymo pagal šį Straipsnį. 

Įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, šalių pareigos vykdyti Garantijos sutartį pasibaigia.
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11. ASMENS DUOMENYS

Pardavėjo surinkti Kliento asmens duomenys, susiję su Pardavimu, yra tvarkomi automatiniu būdu ir
tik Pardavėjas gali nustatyti tokio tvarkymo priemones ir tikslą bei yra atsakingas už tvarkymą, kaip
tai suprantama pagal 2003 m. gruodžio 18 d. Andoros įstatymo dėl asmens duomenų 3.4 straipsnį.

Klientas gali susipažinti su Pardavėjo vykdomo asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo sąlygomis
Internetiniame puslapyje esančioje Konfidencialumo chartijoje ir puslapyje   Slapukai.   

12. FORCE MAJEURE

Jei Garantas galutinai negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį dėl Force Majeure, Garantijos
sutartis pasibaigia iškart ir šalių sutartiniai įsipareigojimai pasibaigia. 

Jei dėl  Force Majeure įsipareigojimai negali  būti  vykdomi laikinai,  jų vykdymas sustabdomas,  jei
vėlesnis vykdymas nepateisina Garantijos sutarties nutraukimo. 

Šalies negalėjimas vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl Force Majeure atleidžia ją nuo šios pareigos,
jei to nebuvo galima numatyti ar žinoti prieš sudarant sutartį.

13. PAVADINIMAI

Pavadinimai šioje Garantijos sutartyje naudojami tik dėl praktinių priežasčių ir negali daryti įtakos
sutarties nuostatų prasmei ar struktūrai. 

Jei  kyla  sunkumų  aiškinantis  pavadinimų  ir  nuostatų  reikšmes,  neturėtų  būti  atsižvelgiama  į
pavadinimus. 

14. GALLIOJIMAS

Jeigu Garantijos sutarties nuostata (-os) vadovaujantis teisės aktais ar teisminės institucijos sprendimu
yra pripažįstama (-os) negaliojančia (-iomis), niekine (-ėmis) ar netaikytina (-omis), ji (-os) laikoma (-
os) atskirta (-omis) nuo kitų nuostatų. Kitos Garantijos sutarties nuostatos lieka galioti, nebent viena iš
Šalių įrodo, kad negaliojančia (-iomis) pripažinta (-os) nuostata (-os) yra esminė (-ės) nuostata (-os) be
kurios (-ių) ši sutartis  būtų nesudaryta.

15. TOLERANCIJOS

Tai, kad viena iš šalių nenurodė to, kad kita šalis neįvykdė bet kurio iš savo įsipareigojimų pagal
Sutartį, negali būti laikomas pagrindu nevykdyti įsipareigojimo remiantis reikalavimo nebuvimu.

16. TAIKYTINA TEISĖ

Ši Garantijos sutartis sudaryta pagal Andoros teisę. 

Visgi pažymėtina, kad pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) 6 straipsnio 2 dalį Andoros teisės
pasirinkimas negali atimti iš vartotojo apsaugos, kurią jam teikia privalomosios teisės nuostatos, nuo
kurių negalima nukrypti susitarimu pagal teisę ir kurios būtų taikomos nepasirinkus teisės.
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17. GINČŲ SPRENDIMAS

Pagal  2013  m.  gegužės  21  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentas  (ES)  Nr.  524/2013
14 straipsnio  1 dalį  jūs  galite  patekti  į  Elektroninio  ginčų  sprendimo  (EGS  platformą),  kuri  yra
administruojama Europos Komisijos ir pasiekiama adresu: Elektroninis ginčų sprendimas.
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