PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Paslaugų teikėjas: UAB „Trade State“, juridinio asmens kodas 303002828, buveinės adresas Minsko
pl. 2, Vilnius.
Klientas: pilnametis asmuo, kuris užpildo Užsakymo formą ir sumoka Užsakymo formoje nurodytą
kainą. Nepilnamečiai asmenys neturi teisės sudaryti paslaugų teikimo sutarties.
Užsakymo forma: forma pildoma siekiant sudaryti šią paslaugų teikimo sutartį. Užsakymo forma yra
šios paslaugų teikimo sutarties dalis.
Paslaugų teikėjas ir Klientas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,
sudarė šią sutartį, toliau vadinama Sutartimi:
I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS
1. Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Klientui pramogavimo Liepkalnio vasaros
pramogų parke, Minsko pl. 2 Vilniuje, paslaugas (toliau vadinamos Paslaugomis) pagal Kliento
užsakymą, pateiktą Užsakymo formoje, o Klientas įsipareigoja už Paslaugas sumokėti Užsakymo
formoje nurodytą kainą. Paslaugos apima šias Liepkalnio vasaros pramogų parko pramogas
neribojant naudojimosi pramogomis skaičiaus Paslaugų teikimo termino metu:
1.1. Linksmieji nusileidimai (tubingas);
1.2. Karstynių parkas;
1.3. Batutų tramplynai;
1.4. Pripučiamos pilys;
1.5. Vaikų žaidimų aikštelė;
1.6. Paspirtukai;
1.7. Vasaros kalnų rogutės.
II DALIS. PASLAUGŲ TEIKIMO LAIKAS
2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas Užsakymo formoje nurodytu laiku. Paslaugų
trukmė – 3 valandos. Kavinėje maistas patiekiamas Užsakymo formoje nurodytu laiku, jeigu buvo
pasirinktas maisto tiekimas.
III DALIS. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
3. Paslaugų teikėjas teikia Klientui Paslaugas už tokią kainą (toliau vadinama Kaina):
20,00 Eur X dalyvių skaičius+
+ kavinės meniu mokestis (dalyvių skaičius X 8,00 Eur (jei iš I,II ar III meniu))+
+ atsineštinio torto mokestis 10,00 Eur (jei taikomas)+
+ užsakomo torto mokestis (jei taikomas)+
= Kaina už gimtadienio paketą.
4. Sutarties 2 p. nurodyto laiko rezervacija įsigalioja tada, kai Klientas sumoka Paslaugų teikėjui visą
pinigų sumą, nurodytą Užsakymo formoje, paskaičiuotą pagal Sutarties 3 p. Klientui atsisakius
Sutarties ar neatvykus nurodytu Paslaugų teikimo laiku į Liepkalnio vasaros pramogų parką,
sumokėti pinigai Klientui nėra grąžinami, išskyrus šioje Sutartyje nurodytus atvejus.

IV DALIS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SU PASLAUGŲ TEIKIMU SUSIJUSI SPECIFIKA
5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
5.1. suteikti Paslaugas;
5.2. teikti Klientui visą informaciją, reikalingą Sutarties vykdymui.
6. Klientas įsipareigoja:
6.1. bendradarbiauti su Paslaugų teikėju bei sudaryti jam visas sąlygas, kurios yra būtinos
Paslaugoms teikti;
6.2. Paslaugų teikėjui suteikti visą informaciją bei dokumentus, kurie yra būtini Paslaugoms
teikti;
6.3. laikytis Liepkalnio vasaros pramogų parko taisyklių, su kuriomis Klientas sutiko prieš
sumokėdamas Kainą (taisyklės taip pat skelbiamos www.liepkalnis.lt). Visus dėl Liepkalnio
vasaros pramogų parko taisyklių kilusius klausimus Klientas įsipareigoja išsiaiškinti iki
Paslaugų teikimo pradžios. Esant bet kokiems neaiškumams dėl Liepkalnio vasaros pramogų
parko taisyklių, draudžiama naudotis Sutarties 1 punkte nurodytomis Liepkalnio vasaros
pramogų parko pramogomis;
6.4. supažindinti visus dalyvius, nurodytus Užsakymo formoje, su Liepkalnio vasaros pramogų
parko taisyklėmis ir šios Sutarties nuostatomis bei užtikrinti, kad visi dalyviai laikytųsi šių
taisyklių.
7. Klientas supranta, kad:
7.1. Paslaugų teikėjas neteikia nepilnamečių asmenų priežiūros paslaugų ir negali užtikrinti
nepilnamečių asmenų priežiūros ir nėra už juos atsakingas;
7.2. Liepkalnio vasaros pramogų parke nėra leidžiama vartoti atsineštą maistą ir gėrimus;
7.3. Paslaugos yra teikiamos lauke. Paslaugų teikėjas neįsipareigoja iš anksto įspėti kliento, kad
kai kurios pramogos nebus suteiktos dėl netinkamų oro sąlygų ar kitų techninių galimybių;
7.4. dėl prastų oro sąlygų yra tikimybė, kad Liepkalnio vasaros pramogų parkas visiškai neveiks.
Tokiu atveju Klientui grąžinami sumokėti pinigai arba Kliento pageidavimu Klientas
pasirenka kitą Šalims priimtiną Paslaugų teikimo laiką.
8. Klientas prisiima atsakomybę už visus dalyvius, nurodytus Užsakymo formoje.
9. Nė viena šalis neturi teisės perleisti trečiajai šaliai visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią
Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
V DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
10. Sutartis įsigalioja Klientui sumokėjus visą Kainą pagal Sutarties 4 p. ir galioja iki abiejų Šalių
įsipareigojimų, nurodytų šioje Sutartyje, įvykdymo.
11. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai ne teismo tvarka be neigiamų padarinių bet kuriai iš
Šalių pranešus kitai Šaliai ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas iki Paslaugų teikimo laiko, nurodyto
Sutarties 2 p.
12. Sutartas Paslaugų teikimo laikas gali būti perkeliamas į kitą datą bet kuriai iš Šalių pranešus kitai
Šaliai ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas iki Paslaugų teikimo laiko, nurodyto Sutarties 2 p.,
išskyrus atvejus, nurodytus Sutarties 7.4 p.
13. Tuo atveju, jeigu dalyvių skaičius sumažėja, bet yra ne mažesnis nei 10 dalyvių, informavus tel.
+37069828887 arba el. paštu info@liepkalnis.lt prieš 3 darbo dienas, už nedalyvaujančius
dalyvius pinigai Klientui grąžinami. Jeigu pranešama apie mažesnį dalyvių skaičių vėliau nei prieš

3 darbo dienas, pinigai Klientui nėra grąžinami. Tuo atveju, jeigu dalyvių skaičius didėja, už
papildomus dalyvius galima papildomai primokėti, apie tai įspėjus prieš 3 darbo dienas tel.
+37069828887 arba el. paštu info@liepkalnis.lt.
14. Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikimo data atšaukiama vėliau nei prieš 3 darbo dienas iki Paslaugų
teikimo laiko, nurodyto Sutarties 2 p., sumokėti pinigai Klientui nėra grąžinami.
15. Sutartis gali būti nutraukta kiekvienos iš Šalių vienašališkai ne teismo tvarka, jeigu yra
patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:
15.1. viena iš Šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios
Sutarties; ir
15.2. nukentėjusiai Šaliai raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus,
kita Šalis per nukentėjusios šalies nustatytą protingą terminą to nepadarė.
16. Jeigu Sutartis buvo nutraukta prieš terminą Sutartį pažeidusi Šalis kitai Šaliai privalo atlyginti
visus dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
17. Paslaugų teikėjas turi teisę Paslaugų teikimo dieną prieš teikiant Paslaugas pareikalauti Kliento
pateikti Kliento amžių patvirtinantį dokumentą. Nepateikus tokio dokumento arba paaiškėjus,
kad Klientas yra nepilnametis, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu, todėl Paslaugų
teikėjas vienašališkai ne teismo tvarka nutrauks Sutartį, Sutartyje nurodytos Paslaugos nebus
teikiamos ir sumokėti pinigai Klientui nebus grąžinami.
18. Klientas, atsižvelgiant į dalyvių, nurodytų Užsakymo formoje, amžių, brandą ir skaičių, pats
sprendžia kiek bus lydinčių pilnamečių asmenų, siekiant tinkamai įgyvendinti Sutarties 6.4 p. ir 8
p. numatytus įsipareigojimus.
VI DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu. Nepavykus sutarti ginčas
sprendžiamas Vilniaus miesto teisme pagal teismingumą.
20. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
21. Esant prieštaravimų tarp Sutarties ir Užsakymo formos, kuri yra Sutarties dalis, taikoma
Užsakymo forma.
22. Užsakymo formoje dalis „Papildoma informacija“, kurią pildo Klientas yra neprivaloma Paslaugų
teikėjui. Paslaugų teikėjas pats sprendžia, ar atsižvelgti į Užsakymo formos dalį „Papildoma
informacija“, ar neatsižvelgti.

Paslaugų teikėjo rekvizitai:
UAB „Trade state“
Įm. k. 303002828
PVM mok. k. LT100007575610
Fakt. adr.: Minsko pl. 2, 02121 Vilnius
El.paštas: info@liepkalnis.lt

Mob. +370 69828887

