
 
INTERNETINIŲ UŽSAKYMŲ PER PROGRAMĄ “TaxiLTDriver”     SUTEIKIMO IR 
NAUDOJIMO SUTARTIS    NR.  PAVYZDYS 
 
 
UAB „Lietuvos taksi “ įm.kodas 303176921, atstovaujama direktorės Anželika Niunka, veikiančio pagal 
įmonės įstatus. 
 
Šalys sudarė šią naudojimosi internetinių vežėjo užsakymų programą “TaxiLTDriver” sutartį (toliau 
– Sutartis) ir susitarė: 
 
1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI IR SUTARTIES AIŠKINIMAS 
1.1. Sutartyje, išskyrus atvejus, kai joje aiškiai nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, naudojamos 
šiame punkte apibrėžtos sąvokos: 

1.1.1. Internetinių žsakymų programa – UAB“Lietuvos taksi “  internetinų  užsakymų 
programa, kur klientas naudojant vizualinio ryšio priemones(mobilusis telefonas, planšetinis kompiuteris, 
stacionarus kompiuteris)užsako vežėjo paslaugas, o vežėjas priregistruotas šioje internetinų užsakymų 
programoje ir naudojant vizualinio ryšio priemones(mobilusis telefonas, planšetinis kompiuteris)  priima 
užsakymą; 

1.1.2. Klientas – naudojant vizualinio ryšio priemones, elektronines priemones(mobilusis 
telefonas, planšetinis kompiuteris, stacionarus kompiuteris) užsako paslaugas per internetinų užsakymų 
programą ; 

1.1.3. Sutartis – tarp UAB“Lietuvos taksi “ ir Vežėjo sudaryta ši sutartis dėl naudojimosi 
internetinų užsakymų programa; 

1.1.4. Vežėjas- priregistruotas šioje internetinų užsakymu programoje ir naudojant vizualinio 
ryšio priemones(planšetinis kompiuteris)  priimantis-aptarnaujantis kliento atsiūstus paslaugų užsakymus; 
1.2. Ši Sutartis turi būti aiškinama ir jos spragos turi būti užpildomos mutatis mutandis (pakeitus tai, kas 
pagal esmę pakeistina) vadovaujantis šioje Sutartyje numatytomis Sutarties aiškinimo 
taisyklėmis. 
2. SUTARTIES DALYKAS 
2.1. UAB“ Lietuvos taksi “ įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka netrugdyti naudotis 
Vežėjui internetinių iškvietimų programa, o Vežėjas įsipareigoja naudotis šia programa teikti paslaugą, vežti 
Klientus nustatytais UAB ”Lietuvos taksi” įkainiais, tinkamai teikti Klientams  paslaugas. 
2.2. Internetinių užsakymų programa veikia Lietuvos Respublikoje. 
2.43 Vežėjas, patvirtinęs užsakymą, vyksta į Kliento iškvietimo – užsakymo vietą. 
3. KAINA IR JOS MOKĖJIMO TVARKA 
3.1. Vežėjas nustato tokius pavežimo paslaugų įkainius: 
 3.1.1. Vienkartinis mokestis už įsėdimą –  0.58 € 
  3.1.2. 1 km nuvažiuoto kelio mieste lengvuoju automobiliu  - 0.49 €; 

  3.1.3. 1 km nuvažiuoto kelio užmiestyje  - 0.72 €;     

3.1.4. už 10 min. prastovą – 1.66 €;   
3.1.5. UAB“Lietuvos taksi“ pasilieka teisę keisti paslaugų įkainius, mažinti ar didinti tarifus tam 
tikromis valandomis, nakties metu, piko metu ar švenčių dienomis. 
3.2.Vežėjas atsiskaito su UAB“Lietuvos taksi “  pagal sutartį sekančiai: 
3.2.1. Už priimtus užsakymus turi sumokėti nuo 15 iki 17 procentų nuo kiekvieno užsakymo sumos. Jei 
apklijuotas automobilis kitos įmonės reklaminiais lipdukais 19 procentų nuo kiekvieno užsakymo sumos. 
3.2.2. Procentas gali kisti  
3.2.3. Už papildomus patarnavimus, administracines išlaidas susidariusias aptarnaujant, apskaitant sutartinius 
klientus Vežėjas suteikia sutartiniam klientui nuo 6 iki 10 procentų nuolaidą nuo popierinių čekių “ 
suteikimo patvirtinimo kuponas” (kiekvieno mėnesio popieriniai čekiai galioja iki sekančio mėnesio 5d.) ar 
elektroninių čekių “Elektroniniu kreditų”, „Elektroninių kuponų“, ji atskaitoma iš elektroninės vežėjo 
programos Taxiltdriver sąskaitos. Procento dydis gali kisti. 
3.2.4. Vežėjas suteikia klientui 4 procentų (keturi procentai) nuolaidą, ji atskaitoma iš elektroninės vežėjo 
programos Taxiltdriver sąskaitos. Procento dydis gali kisti 



3.3. Atsiskaitymas vyksta  papildžius asmeninę elektroninę piniginę per FoxBox sistemą arba įmonės kasoje. 
 3.4. Už kiekvieną atšaukta užsakymą dėl priežasties “Automobilis sugedo” arba “Didelis kamštis” vežėjas 
sumoka UAB” Lietuvos taksi ” po 1 Eurą (vienas euras) 
3.5. Už kiekvieną atšaukta siūlomą ( užsakymas, kuris siųlomas asmeniškai vairuotojui vadinasi siųlomu 
užsakymu) užsakymą vežėjas sumoka UAB” Lietuvos taksi ” po nuo 0.1 Euro (dešimt euro centų) iki 1 eur 
(Vienas euras), krenta reitingas. 
3.6. Nemokamai galite atšaukti Išankstinio užsakymo rezervaciją kol neliko 1val iki užsakymo vykdymo, 
kitu atveju jei liko 1val ar mažiau – 3eur bauda, jei liko 30min ar mažiau – 5eur bauda. Keleiviui pateikus 
pretenziją  dėl Vežėjo kaltės vėlavimo į lėktuvo ar kito transporto reisą Vežėjas privalo padengti visas 
tiesiogines išlaidas, kurias patyrė klientas. 
3.7. Už kiekvieną užsakymo pabaigimą neatvežus kliento į nurodytą vietą bauda nuo 3eurų (trys eurai) iki 
15eurų (penkiolika eurų). 
3.8. Nesinaudojus, be atskiro susitarimo raštu, programa TaxiltDriver 6mėn. (šeši mėnesiai) paskyra gali būti 
panaikinta ir visi kreditai programinėje vairuotojo sąskaitoje bus anuliuoti be jų atstatymo. 
4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
4.1. Vežėjas įsipareigoja: 
4.1.1. užtikrinti Klientų saugumą ir kultūringą aptarnavimą, kokybišką paslaugos teikimą (nevartoti 
keiksmažodžių, necenzūrinių žodžių ir pan.). Vežėjai turi būti nepriekaištingai apsirengę; 
4.1.2. Nerūkyti automobilyje; 
4.1.3. Automobilis visada privalo būti nepriekaištingai tvarkingas ir švarus tiek viduje, tiek išorėje; 
4.1.4. Šalis atsako kad,  yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
4.1.5. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi 
visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, reikalingas Sutarties vykdymui. 
4.1.6. Draudžiama perduoti tretiems asmenims savo prisijungimo prie vairuotojo programos duomenis 
(Vartotojo vardas, slaptažodis). 
4.2. UAB“Lietuvos taksi “ įsipareigoja: 
4.2.1. . UAB“ Lietuvos taksi “ įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka netrugdyti 
naudotis Vežėjui internetinių iškvietimų programa. 
5. NUTRAUKIMAS IR ATSAKOMYBĖ 
5.1. Sutartis gali būti nutraukta: 
5.1.1. bendru rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartis, nutraukiama šalių susitarimu, laikoma nutraukta Šalims 
pasirašius susitarimą. 
5.1.2. dėl esminio Sutarties pažeidimo. 
5.2. UAB“Lietuvos taksi “ vienašališkai nesikreipdama į teismą raštu įspėjusi Vežėją kai Vežėjas netinkamai 
teikia taksi paslaugas Klientams (pvz., 
nepagarbiai elgiasi su Klientais, dėl Vežėjo teikiamų paslaugų gauta Klientų skundų ir pan.) ir 
nereaguoja į UAB“Lietuvos taksi “  pateiktas pastabas; 
5.3. UAB“Lietuvos taksi “ nustačius, kad Vežėjas pažeidė Sutarties  5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, punktus, Vežėjas 
moka nuo 15 Eurų iki 100 Eurų dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį, baudos dydis priklauso nuo 
nusižengimo rimtumo ir esant pakartotiniams pažeidimams. 
 
 


