
Bendradarbiavimo tvarka 

Šalys pareiškia, kad vykdo profesionalią ūkinę veiklą, todėl deklaruoja savo ketinimą bendradarbiauti 
tarpusavyje ir išlaikyti geros komercinės praktikos standartus. 

Užmezga bendradarbiavimą, pagal kurį „Inter Parts“ Bendrijos viduje tiekia prekes Pirkėjui pagal suderintus 
Pirkėjo pateiktus užsakymus. 

Sutarties šalims vykdant sandorius Bendrijos viduje: 

Pirkėjas pareiškia, kad yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas prekių įsigijimo Bendrijos viduje 
tikslais. „Inter Parts“ pareiškia, kad yra registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas prekių tiekimo 
Bendrijos viduje tikslais ir jam suteiktas ES PVM mokėtojo kodas PL7393853268. 

Šalys įsipareigoja viena kitai pranešti apie visus sandorių Bendrijos viduje tikslais registruotinų duomenų 
pasikeitimus. 
 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad „INTER PARTS“ Bendrijos viduje tiekia prekes Pirkėjui, kuris šias prekes įsigyja 

Bendrijos viduje, įsipareigoja kuo rūpestingiau tinkamai dokumentuoti sandorius, ypač prekių išvežimą iš 

Lenkijos. Be to, Pirkėjas įsipareigoja teikti „INTER PARTS“ privalomas deklaracijas, numatytas 2018 m. gruodžio 

4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2018/1912, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 282/2011 nuostatos, susijusios su tam tikrų sandorių Bendrijos viduje neapmokestinimu PVM. 

Pirkėjas sutinka gauti sąskaitas faktūras ir pataisytas sąskaitas faktūras elektroniniu pavidalu. „Inter Parts“ 

pareiškia, kad elektroninės sąskaitos faktūros siunčiamos iš e. pašto adreso info@interparts.pl 

 

Atsiskaitymų tvarka 
 

Galiojantis mokėjimo būdas yra išankstinis mokėjimas už užsakytas prekes. 

Išankstinis mokėjimas atliekamas pagal PVM arba išankstinę sąskaitą faktūrą, kurios mokėjimo terminas yra 
nuo 7 iki 14 dienų. Užmezgus nuolatinį bendradarbiavimą mokėjimo terminas nustatomas individualiai ir yra 
nuo 7 iki 21 dienos, skaičiuojant nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 

Išankstinis mokėjimas atliekamas į PVM ar išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą. 

Pagrindinė mokėjimo valiuta yra eurai, išskyrus konkretaus Pirkėjo valstybėje galiojančią vietos valiutą. 

Šalys sutinka nustatyti (leidžiama elektroniniu būdu), kad už tiekiamas prekės atsiskaitoma iš anksto, mokant 
mažiau kaip 100 proc. arba atidedant mokėjimo terminą. 

Naujojo Pirkėjo atveju, t. y. Pirkėjo, kuris anksčiau nebendradarbiavo su „Inter Parts“, už ne mažiau kaip 3 
pirmuosius tiekimus atsiskaitoma išankstiniu mokėjimu. Mokėjimo terminą individualiai nustato „Inter Parts“ 
patikrinęs Pirkėjo finansines galimybes. Prekės išsiunčiamos įskaičius mokėjimą „Inter Parts“ banko sąskaitoje. 
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Užsakymų teikimo tvarka 
 

užsakymus galima pateikti: 

a) interneto svetainėje – WEBTERMINAL, 
b) užsakymų programoje – TERMINAL FALCON, 
c) elektroniniu paštu  

        

1. Užsakymo vykdymo būdas nustatomas individualiai. Patvirtinant užsakymą apibrėžiamas pristatymo laikas, 
siuntimo būdas (ekspedijavimas, nuosavu transportu, atsiimant iš STAVIGUDOS). 

2. Prekių pristatymo vietą Pirkėjas privalo nurodyti raštu, jeigu ji skiriasi nuo buveinės vietos. 
3. Dėl prekių neatitikimo ar trūkumo pirkėjas privalo informuoti „Inter Parts“ per 48 valandas įskaitant nuo 

prekių gavimo datos. Nepranešus per nurodytą terminą dėl prekių neatitikimo ar trūkumo, bus laikoma, 

kad prekės atitinka pagal išrašyta PVM e. sąskaitą faktūrą.  

 
 
Reklamacijų teikimo ir prekių grąžinimo tvarka 
 
1. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų pristatymo. 
2. Grąžinamos prekės priimamos tik idealios būklės (nėra žymių, kad buvo naudojamos), kurių pakuotė 

nepažeista. 
3. Pirkimo kaina grąžinama per 14 dienų nuo grąžinamų prekių priėmimo tik į Pirkėjo banko sąskaitą. 
4. Garantija suteikiama 2 metams, skaičiuojant nuo prekių išdavimo dienos. 
5. Reklamaciją būtina pateikti nedelsiant, iki 7 dienų nuo trūkumo aptikimo. 
6. Pirkėjas privalo reklamaciją pateikti užpildęs galiojančią „Inter Parts“ reklamacijos formą, kurią galima 

parsisiųsti iš oficialiosios svetainės www.interparts.pl 
7. Nėra galimybės grąžinti elektros dalis, skysčius, alyvas ir automobilių chemiją.  
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