ELEKTROMOBILIO KROVIMO SUTARTIS NR.
2017 m.
Klaipėda

d.

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas”, toliau vadinama Paslaugos teikėju, atstovaujama įstaigos
direktoriaus
Gintaro
Neniškio,
veikiančio
pagal
Įstaigos
įstatus,
ir
_________________________________________, toliau vadinama (-as) Paslaugos gavėju,
sudarėme šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Elektromobilio įkrovimo paslaugos krovimo stotele (toliau taip pat – Paslauga).
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
2.1. Neatlygintinai teikti Elektromobilio krovimo paslaugas Paslaugos gavėjui, adresu Liepojos g.
41, Klaipėdoje.
3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
3.1. Elektromobilio krovimo paslauga naudotis vadovaujantis Sutarties priede Nr. 1 nustatyta
tvarka.
3.2. Dėti visas pastangas užtikrinant elektromobilio krovimo stotelės ir jos sudedamųjų dalių
(krovimo kabelio, lizdų, kištukų ir pan.) saugų ir taisyklingą naudojimą.
3.3. Paslauga naudotis tik pagal tiesioginę paskirtį, neperleisti ar kitaip neperduoti Paslaugos teikėjo
suteiktos krovimo identifikatoriaus ir neatskleisti krovimo identifikatoriaus kortelės/pakabuko – ID
Nr.____________.
3.4. Prieš atsiimant krovimo identifikatorių, Paslaugos teikėjui sumokėti 1 euro užstatą, kuris bus
grąžintas, Paslaugos teikėjui grąžinus tinkamai veikiantį ir nesugadintą krovimo identifikatorių.
3.5. Baigus galioti šiai sutarčiai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos galiojimo pabaigos,
grąžinti Paslaugos teikėjui krovimo identifikatorių.
3.6. Iškilus bet kokiems techniniams nesklandumams ar papildomiems klausimams nedelsiant
informuoti Vykdytoją tel. Nr. 8800 12344 (pasirinkti 2) arba el. paštu
dispecerine@klaipedatransport.lt .
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
4. Paslaugos teikėjas nesaugoja ir neatsako už Paslaugos gavėjo kraunamą elektromobilį, taip pat už
jokią žalą ar sugadinimus, kurie atsiras ar gali atsirasti kraunant elektromobilį, jį įkrovus ar krovimo
laidui esant prijungtam/atjungtam nuo elektromobilio.
5. Paslaugos gavėjas atsako už krovimo stotelės ir jos sudedamųjų dalių (krovimo kabelio, lizdų,
kištukų ir pan.) sugadinimą šios Sutarties galiojimo metu dėl savo veiksmų ar nerūpestingumo.
6. Abi šalys neatsako už savo prievolių neįvykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas buvo
sąlygotas nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti
patvirtintos LR Civilinio kodekso bei LRV 1996-07-15 nutarimo Nr. 840, ir LRV 1997-03-13
nutarimo Nr. 222, ar juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.
IV. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
7. Sutarties sąlygos, kurios nebuvo aptartos šioje sutartyje, yra reguliuojamos Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso bei kitų norminių aktų.

8. Visi ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami derybų keliu, o šalims nepavykus susitarti ginčas
sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Klaipėdos mieste.
V. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
9. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai bei pratęsimai galioja tik šalims susitarus raštu.
10. Pasikeitus šalių juridiniams adresams ar kitiems rekvizitams, šalys privalo apie tai pranešti
viena kitai per 3 dienas nuo jų pasikeitimo momento.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 201____ m. ____________ d.
12. Ši sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šios sutarties
šaliai.
VII. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI
PASLAUGOS TEIKĖJAS
VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas”
S. Daukanto g. 15, LT-92235, Klaipėda
Tel.: 366 406, faks.: 366 865
Įmonės kodas 142133780
A/s LT147300010122101949
Banko kodas 73000
AB Bankas „Swedbankas“
Direktorius
Gintaras Neniškis

PASLAUGOS GAVĖJAS

Elektromobilio krovimo sutarties Nr.
Priedas Nr. 1
NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS
1. Registracija. Paslaugos gavėjas, norintis pasinaudoti elektromobilio krovimo paslauga,
registruojasi (pasirašo sutartį) paslaugos teikėjo administruojamoje sistemoje nurodydamas savo
kontaktinį numerį. Registracijos metu paslaugos gavėjui suteikiamas identifikatorius naudotis
elektromobilio krovimo stotele.
2. Naudojimasis. Paslaugos gavėjas elektromobilį krauna savo turimu specialiu kabeliu. Krovimo
stotelė vienu metu gali aptarnauti du elektromobilius ir tuo tikslu turi specialius dviejų tipų standartinį ir atitinkantį europinius standartus - lizdus CEE7/4 (Schuko) ir IEC 62196 Type-2
(Mennekes), atitinkamai 1-fazė 230V/AC 16A (3.7kW) ir 3-fazės 400V/AC 32A (22kW).
Stotelė pradeda krauti kuomet abu kabelio galai tinkamai pajungti (vienas – automobilio lizde, kitas
– stotelės lizde). 1. Pajungti kabelį į stotelę. 2. Priglausti identifikatorių. 3. Pajungti kabelį į
elektromobilį. Krovimas prasideda/baigiasi priglaudus RFID identifikatorių. Krovimo metu stotelės
lizde kabelio jungtis užrakinama. Elektromobiliui pilnai įsikrovus, krovimas sustoja automatiškai
arba sustabdomas rankiniu būdu pridėjus RFIS identifikatorių, kuriuo buvo aktyvuota stotelė.
Sustabdžius krovimą įkrovimo kabelis atrakinamas.
Informacinis stotelės LED ekranas suteikia informaciją vartotojui apie stotelės būseną: laisva /
vykdo krovimą / krovimas baigtas / stotelė neveikia.
Apie sėkmingą krovimą informuoja stotelės spalva. Raudona – vykdomas krovimas / stotelė
užimta. Mėlyna - pasiruošusi krauti / krovimas baigtas.
3. Gedimai. Pastebėjus gedimus ar netinkamą pakrovimo stotelės veikimą nedelsiant
informuojamas paslaugos teikėjas tel. Nr. 8800 12344 (spausti 2) arba el. paštu
dispecerine@klaipedatransport.lt
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