
 
Krovinio pervežimo sutartis Nr.   20___ m. _______________ mėn.  _____ d. 

1. Pervežimo sąlygos: 

Užsakovas:  

 

Krovinio matmenys: 

Ilgis:    Plotis:     Aukštis 

Vietų skaičius:                       Svoris brutto: Tūris:          m3: LDM: Vertė: 

Pakrovimo vieta  

Įmonė:  

Adresas:  

Miestas, šalis:  

Tel. Nr. 

Iškrovimo vieta 

Įmonė:  

Adresas:  

Miestas, šalis:  

Tel.Nr. 

Kontaktinis asmuo:  Kontaktinis asmuo:  

Atvykimo į pakrovimo vietą data: Atvykimo į išsikrovimo vietą data: 

Automobilio valstybinis Nr.: 

 

 

Papildomos transportavimo sąlygos: 

Apmokėjimo už pervežimą suma: _______________+ (21% , 0 %)  PVM 

Apmokama po PVM sąskaitos ___ kalendorinių dienų 

Užsakovas, praleidęs šioje Sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, moka kitai šaliai 0,02% nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius 

už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną. 
2. Pervežimas vykdomas vadovaujantis CMR konvencija. Kai krovinio vertė yra didesnė negu 8,33 SDR už 1kg brutto svorio, papildomu krovinio 

draudimu rūpinasi siuntėjas arba gavėjas. Atskiru susitarimu papildomas draudimas gali būti sudarytas per Smart Logistics. 
3. Atsisakius pateikti krovinį/transporto priemonę po šios Sutarties sudarymo likus iki pakrovimo mažiau kaip 48 valandoms, Užsakovas/Vežėjas 

privalo sumokėti 10% pervežimo kainos dydžio baudą. 
4. Vežėjas įsipareigoja pateikti techniškai tvarkingas, užsakyme nurodytas transporto priemones su krovinio tvirtinimui reikalinga įranga.  
5. Krovinių pakrovimui/iškrovimui bei muitiniam įforminimui skiriama 24 h ES teritorijoje ir 48 h ne ES teritorijoje. Už papildomas prastovas 

Užsakovas moka pagal Vežėjo reikalavimą po 100 EUR/parai.  
6. Vėluojant vykdyti įsipareigojimus virš 2 d.d. pagal pateiktą nuostolius pagrindžiančia pretenziją, sumokėti užsakovui baudą iki 10%  sutartos 

pervežimo kainos. 
7. Kai krovinio išmatavimai pasikrovimo metu neatitinka užsakyme pateiktų duomenų: 

Pakraunant didesnį krovinį, kaina bus skaičiuojama proporcionaliai ir  kompensuojant atsiradusius papildomus kaštus. Pakraunant mažesnį 
krovinį, skaičiuojama pirminio užsakymo kaina. 

8. Krovinys turi būti tinkamai ir pakankamai įpakuotas, atsižvelgiant į krovinio pobūdį, kelio ir oro sąlygas, bei pervežimo eigą (vežimas per 
terminalą, keltas). Rinktinių krovinių pakuotė turi apsaugoti krovinį nuo sąlyčio su kitais kroviniais, bei trinties, kuri atsiranda puspriekabei 
judant. Esant nepakankamai pakuotei, arba jei  pakuotė neapsaugo krovinio nuo pažeidimų, pateiktos pretenzijos nebus nagrinėjamos. 

9. Ši Sutartis, jos nuostatų turinys bei visa informacija laikoma konfidencialia ir neatskleidžiama trečiosioms šalims be išankstinio raštiško kitos 
Šalies sutikimo.  

10. Šiai Sutarčiai taikomi LR įstatymai, CMR konvencija bei TIR konvencija. Šalių ginčai sprendžiami abipusių derybų keliu, apsikeičiant raštiškais 
pareiškimais, o nepavykus susitarti ginčas sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka LR teisme pagal Vežėjo buveinės vietą. 
 

 
 
Vežėjas 

 
 
Užsakovas 

 
UAB  „Smart  logistics“ 
Įmonės kodas 302858449 
Dariaus ir Girėno g. 81, Vilnius, Lietuva 
Tel. +37052163410, faks. +37052310029 
 

 
 
 

 

 


