Umowa o uŜytkowaniu № _____
____ dzień ____________miesiąc 20___ r.
Wilno
ZSA “Eurospektras”, kod spółki 126206243, w osobie Dyrektora Laurinasa Aidetisa (Lauryno Aidiečio) upowaŜnionego na mocy
Statutów spółek, dalej – Administrator, i spółka _________________________________, kod przedsiębiorstwa
________________________, w osobie Dyrektora ________________________
upowaŜnionego na mocy Statutu
przedsiębiorstwa, dalej – UŜytkownik, zawierają niniejszą Umowę o trybie i warunkach korzystania ze stworzonej bazy danych i
usług dodatkowych na stronie internetowej www.cargo.lt

1. Przedmiot Umowy
Po zawarciu niniejszej Umowy UŜytkownik zobowiązuje się do korzystania z bazy danych i innych usług
proponowanych na stronie internetowej www.cargo.lt, a Administrator zdgadza się udzielić takiej moŜliwości
UŜytkownikowi w niŜej ustalonym trybie na niŜej podanych warunkach.
UŜytkownik oświadcza, Ŝe zobowiązuje się do dostrzegania zasad i instrukcji dotyczących korzystania z danej strony
internetowej, zawartych na stronie internetowej warunków niniejszej Umowy oraz obowiązujących aktów prawnych
dotyczących rozpowszechniania informacji w Internecie.

2. Obowiązki stron
UŜytkownik zobowiązuje się do:
Korzystania z bazy danych www.cargo.lt dla potrzeb własnych i zapewnia, Ŝe imię uŜytkownika (login) i hasło (password) nie
zostaną przekazane do wykorzystywania osobom trzecim, a takŜe zapewnia, Ŝe otrzymana za pomocą imienia
uŜytkownika i hasła informacja nie zostanie przekazana, sprzedana, oddana lub w jakiś inny sposób udostępniona osobom
trzecim zarówno w okresie waŜności niniejszej Umowy, jak i po ukończeniu terminu;
Umieszczania na stronie internetowej www.cargo.lt tylko odpowiadającej rzeczywistości informacji i tylko w taki sposób, Ŝeby
nie zostały naruszone interesy prawne innych osób;
Umieszczania i zdejmowania ogłoszeń na stronie internetowej www.cargo.lt zgodnie z zasadami korzystania ze strony
internetowej znajdującymi się na www.cargo.lt;
Wzięcia na siebie całej odpowiedzialności za wyrządzone straty materialne i niematerialne wskutek umieszczenia
nieodpowiadającej rzeczywistości informacji lub jakiegokolwiek innego naruszenia interesów prawnych innych osób, a
równieŜ wypłacania związanych z tym odszkodowań zarówno Administratorowi, jak i osobom trzecim;
Opłacania we właściwym czasie rachunków wystawionych przez Administratora;
NienaduŜywania z moŜliwości udzielanych przez www.cargo.lt; niedąŜenia przy umieszczaniu informacji do bezpodstawnego
polepszania lub pogarszania rankingów itp. innych UŜytkowników www.cargo.lt.
Administrator zobowiązuje się do:
2.2.1 Potwierdzenia imienia uŜytkownika (login) i hasła (password) po podpisaniu niniejszej Umowy, w ciągu 2 dni roboczych
od zawarcia Umowy, lub odmowy dostępu;
2.2.2. Zawiadamiania UŜytkownika o zmianach w korzystaniu z usług świadczonych przez www.cargo.lt, poprzez umieszczanie
odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.cargo.lt;
2.2.3. Udostępnienia UŜytkownikowi moŜliwości korzystania z bazy danych na stronie internetowej www.cargo.lt –
otrzymywania i umieszczania informacji dotyczących oferowanych ładunków, środków transportu, umieszczania i
czytania ogłoszeń dotyczących wszystkich usług w sferze transportu i logistyki, podanych przez innych UŜytkowników
www.cargo.lt, a takŜe ogłoszeń dotyczących zleceniodawców, przewoźników i kierowców, w których pewność wątpią
inni UŜytkownicy www.cargo.lt, jak równieŜ udostępniania za dodatkową opłatę korzystania z usług dodatkowych
www.cargo.lt.
2.1.4. Udzielania pomocy UŜytkownikom w dniach roboczych w godzinach pracy przez telefon lub pocztą elektroniczną, za
pomocą ogłoszeń na www.cargo.lt.
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Tryb korzystania ze strony internetowej www.cargo.lt
Podstawowe wymagania do wykorzystywania istniejącej bazy danych na stronie internetowej www.cargo.lt zawarte są w
niniejszej Umowie i w zasadach korzystania ze strony internetowej www.cargo.lt umieszczonych na tej stronie. Po
zawarciu niniejszej Umowy UŜytkownik oświadcza, Ŝe został zapoznany ze wskazanymi zasadami i zobowiązuje się do
ich przestrzegania. W razie umieszczenia przez Administratora wiadomości o zmianie zasad, UŜytkownik zobowiązuje
się do zapoznania ze zmienionymi zasadami i przestrzegania ich w ten sam sposób.
W przypadku gdy Administrator zauwaŜy, Ŝe UŜytkownik nie przestrzega zasad korzystania ze strony internetowej,
Administrator ma prawo do ograniczenia praw UŜytkownika lub do czasowego zawieszenia udzielanych usług bez
poprzedniego uprzedzania UŜytkownika.
Udostępniane UŜytkownikowi imię uŜytkownika (login) i hasło (password) dotyczą konkretnego miejsca pracy
UŜytkownika (komputera). W razie potrzeby korzystania z udostępnionego imienia i hasła z innego miejsca pracy
(komputera) UŜytkownik powinien poinformować o tym Administratora.
UŜytkownik ma prawo do korzystania z dodatkowych usług www.cargo.lt za dodatkową opłatę (wysyłanie SMS-ów ze
strony internetowej www.cargo.lt, umieszczanie pilnych ogłoszeń na pierwszej stronie www.cargo.lt, otrzymywanie SMS-
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ów o nowych ogłoszeniach i in.). Informacja o usługach dodatkowych i taryfach na nie znajduje się na stronie
internetowej www.cargo.lt
Dostęp do www.cargo.lt jest moŜliwy przez Internet jednego dnia pracy Administrator rezerwuje dla siebie prawo do
ograniczenia dostępu do www.cargo.lt na krótki okres (nie dłuŜej niŜ jeden dzień pracy) dla wszystkich UŜytkowników w
celu odnowienia strony itp. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do www.cargo.lt, jeśli dostęp nie
jest moŜliwy z winy dostawcy Internetu lub z winy UŜytkownika.
Informacja ze strony internetowej www.cargo.lt jest dostępna, jeśli UŜytkownik posiada sprzęt komputerowy
odpowiadający następującym wymaganiom: Internet Explorer 6 i wyŜej lub Firefox 1,5 i wyŜej, JavaScript.

4. Opłaty
4.1. Korzystanie z usług i informacji udzielanych przez www.cargo.lt jest względnie (czasowo) bezpłatne.
4.2. Administrator ma prawo do wprowadzenia opłat za wszystkie lub wybrane usługi www.cargo.lt. Opłata za umieszczenie
ogłoszeń (ładunek, środki transportu, inne, niegodni zaufania zleceniodawcy, przewoźnicy, kierowcy) oraz przejrzenie
ogłoszeń umieszczonych na stronie www.cargo.lt przez innych UŜytkowników podana jest w Dodatku № 1 do niniejszej
Umowy.
4.3. Po ogłoszeniu wprowadzenia opłat, dla UŜytkowników na pewien okres wyznacza się uzgodnioną liczbę miejsc pracy za
ustaloną opłatę.
4.4. Uslugi dodatkowe (wysyłanie SMS-ów ze strony internetowej www.cargo.lt, umieszczanie pilnych ogłoszeń na pierwszej
stronie www.cargo.lt, otrzymywanie SMS-ów o nowych ogłoszeniach i in.) nie zostały włączone do wyŜej wynienionych
cen. Taryfy opłat usług dodatkowych znajdują się na stronie internetowej www.cargo.lt.
4.5. UŜytkownik opłaca wystawione przez Administratora rachunki w ciągu 7 dni po ich otrzymaniu. Rachunki są
przekazywane UŜytkownikowi pocztą.
4.6. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany taryf opłat uslug www.cargo.lt pod warunkiem powiadomienia
UŜytkownika najpóźniej przed 30 dniami roboczymi.
4.7. Administrator nie ma prawa do jednostronnej zmiany taryf opłaty usług www.cargo.lt w okresie waŜności zawartej przez
strony Umowy.

5. Odpowiedzialność stron
5.1. UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za wiarygodność i treść umieszczonej na stronie internetowej www.cargo.lt
informacji oraz za naleŜyte wykonanie pozostałych jego zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie i zasadach
korzystania z danej strony internetowej.
5.2. UŜytkownik bierze na siebie całą odpowiedzialność za umieszczanie wiadomości z wykorzystaniem udostępnionego dla
niego imienia uŜytkownika i hasła oraz za wykonanie zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie i obowiązujących
aktach prawnych.
5.3. Administrator ponosi odpowiedzialność za naleŜyte wykonanie zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie i
obowiązujących aktach prawnych.
5.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność wiadomości umieszczonych przez samego UŜytkownika lub
przez innych UŜytkowników www.cargo.lt i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa powstałe u UŜytkownika w
wyniku czynności dokonanych przez www.cargo.lt wskutek informacji umieszczonej przez samego UŜytkownika lub
innych UŜytkowników.
5.5. W razie przekroczenia ustalonego w niniejszej Umowie terminu płatności Administrator ma prawo do wyegzekwowania
od UŜytkownika grzywny w wysokości 0,02 proc. nieuiszczonej sumy za kaŜdy przeterminowany dzień.
5.6. Administrator ma prawo bez przedwczesnego uprzedzania UŜytkownika zawiesić lub przerwać świadczenie usług, jeśli
UŜytkownik nie wypełnia swoich zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie (naduŜywa swoich praw, przekracza
terminy opłaty rachunków wystawionych przez Administratora itd.). Jeśli za korzystanie z usług www.cargo.lt ustalono
pewną opłatę, jest ona pobierana od UŜytkownika równieŜ za okres, kiedy świadczenie usług zostało zawieszone z winy
UŜytkownika.
5.7. W przypadku jeśli osoby trzecie powiadamiają o tym, Ŝe umieszczona na stronie internetowej www.cargo.lt informacja nie
odpowiada rzeczywistości lub jej treść jest obraźliwa, UŜytkownik powinien najpóźniej po 2 dniach od chwili otrzymania
wysłanego pocztą elektroniczną zawiadomienia od Administratora przedstawić Administratorowi dowody tego, Ŝe
informacja odpowiada rzeczywistości, Ŝe jej treść nie jest obraźliwa, lub powstrzymać umieszczanie informacji na stronie
internetowej www.cargo.lt.
5.8. W przypadku otrzymania informacji o tym, Ŝe konkretne ogłoszenie narusza obowiązujące prawa, warunki niniejszej
Umowy lub tryb korzystania z danej strony internetowej, Administrator ma prawo przerwać umieszczanie ogłoszeń
kaŜdego z UŜytkowników na stronie internetowej www.cargo.lt.

6. Inne warunki
6.1. Niniejsza Umowa nabiera mocy prawnej od podanej w niej daty i jest bezterminowa.
6.2. Umowa moŜe być zerwana w przypadku zawiadomienia o zerwaniu Umowy listem poleconym wysłanym przez jedną
stronę drugiej stronie. Umowę uwaŜa się za przerwaną po upływie 30 dni od chwili otrzymania listu poleconego z
zawiadomieniem o zerwaniu Umowy.
6.3. Umowę uwaŜa się za odpowiednio sporządzoną w przypadku podpisania przez strony 2 oryginalnych egzemplarzy (po
jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron) lub w przypadku otrzymania od UŜytkownika podpisanego egzemplarza Umowy
wysłanego faksem lub pocztą elektroniczną.

6.4.
6.5.

Spory dotyczące wykonania niniejszej Umowy są rozstrzegane w Sądzie Republiki Litewskiej zgodnie z miejscem pobytu
Administratora.
UŜytkownik przy zawarciu niniejszej Umowy na mocy dodatku do Umowy powinien załączyć kopię zaświadczenia o
rejestracji przedsiębiorstwa (osoba fizyczna – kopię paszportu). W razie zmiany danych zawartych w wyŜej
wymienionych dokumentach lub zmiany niŜej zapisanych danych kontaktowych UŜytkownik powinien w odpowiednim
trybie poinformować Administratora najpóźniej po 5 dniach od chwili zmiany danych.

7. Adresy i podpisy stron

UAB „Eurospektras“
Laisves pr. 88, LT-06125 Vilnius Lithuania
Registration number 126206243
VAT number LT262062413
Bank AB Swedbank
Account number LT257300010077590003
SWIFT HABALT22

