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MB “Žemiau bambos” nėštumo, gimdymo ir pogimdyminių mokymų paslaugų teikimo taisyklės
1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
1.1 Pardavėjas – MB “Žemiau bambos”, įmonės kodas 305779334, juridinis adresas Gedimino
g. 22A-14, Kaunas, kurio Mokymų paslaugos yra parduodamos internetinėje svetainėje „www.
zemiaubambos.lt“ ir elektroniniu paštu “info@zemiaubambos.lt” vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, ir
kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.
1.2 Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra
apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis paslaugas svetainėje www.zemiaubambos.lt
ir / ar elektroniniu paštu “info@zemiaubambos.lt.
1.3

Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4

Pardavėjo internetinė svetainė - svetainė pagal nuorodą www.zemiaubambos.lt.

1.5

Pardavėjo elektroninis paštas - pašto paskyrą adresu info@zemiaubambos.lt.

1.6 Taisyklės – šios „MB “Žemiau bambos” nėštumo, gimdymo ir pogimdyminių mokymų
paslaugų teikimo taisyklės”, kurios yra taikomos visoms Pirkėjo įsigytoms paslaugoms Pardavėjo
internetinėje svetainėje ir/ar Pardavėjo elektroniniu paštu ir tarp Šalių sudaromai Paslaugų teikimo
sutarčiai.
1.7 Visi užsakymai, atlikti Pardavėjo internetinėje svetainėje ir/ar Pardavėjo elektroniniu paštu yra
vykdomi vadovaujantis šiomis paslaugų teikimo Taisyklėmis.
1.8 Mokymai – Paskaita, pranešimas, seminaras, treniruotė ar kitos formos edukacinis
užsiėmimas, kurį įsigijęs Pirkėjas tiesiogiai mokymų auditorijoje ir/arba tiesioginėje transliacijoje
internetu ir/arba vaizdo įraše gauna paruoštą informaciją.
1.9 Pardavėjo banko sąskaita - banko sąskaita priklausanti MB “Žemiau bambos”, kurios numeris
nurodytas išankstinio apmokėjimo sąskaitoje.
1.10 Išankstinio apmokėjimo sąskaita - Pirkėjui pateikus užsakymą į Pardavėjo elektroninį paštą,
Pirkėjui yra atsiunčiama sąskaita išankstiniam apmokėjimui už Pardavėjo teikiamas paslaugas.
1.11 Internetinis apmokėjimas - Pirkėjui pateikus užsakymą Pardavėjo internetinėje svetainėje,
apmokėjimas vykdomas per svetainėje įdiegtą internetinio apmokėjimo sistemą.
1.12 Privati Facebook grupė - Pardavėjo sukurta uždara grupė Facebook platformoje. Teisė
prisijungti į šią grupę, yra suteikiama Pardavėjo paslaugas įsigyjusiam Pirkėjui.

1.13 Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma paslaugų teikimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo
užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei patvirtinęs sutikimąPardavėjo
internetinėje svetainėje ar atsiuntęs patvirtinimą Pardavėjo elektroniniu paštu. Tokiais būdais
patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir
Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo
tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų teikimu susijusios sąlygos.
2.2. Pirkėjas, įsigyjęs paslaugą Pardavėjo internetinėje svetainėje ir/ar Pardavėjo elektroniniu
paštu, patvirtina taisykles.
2.3. Nėra galimos situacijos, kai Pirkėjas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis
išimtimis. Pirkėjui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra
reikalaujama gauti išankstinį Pardavėjo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos
Taisyklės.
2.4. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie pakeistas Taisykles Pirkėjui
bus pranešta elektroniniu paštu. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų išsiuntimo
elektroniniu laišku momento, išskyrus atvejus, kai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė
Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data.
2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su jam elektroniniu paštu ar Pardavėjo internetinėje svetainėje
pateikta Pardavėjo Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas atliekamas laikantis
galiojančių teisės aktų ir Pardavėjo Privatumo politikos.
2.6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus
elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso
pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
3. PASLAUGŲ TEIKIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS
3.1. Pirkėjas, užsakydamas paslaugas Pardavėjo internetinėje svetainėje ir/ar Pardavėjo
elektroniniu paštu, privalo nurodyti tinkamam paslaugų užsakymo vykdymui būtinus savo asmens
duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
3.2. Kai Pirkėjas, užsakęs perkamą paslaugą Pardavėjo internetinėje svetainėje ir/ar Pardavėjo
elektroniniu paštu, ją apmoka pagal elektroniniu paštu gautą Išankstinio apmokėjimo sąskaitą
arba Pardavėjo internetinės svetainės apmokėjimo sistemoje laikoma, kad tarp Pardavėjo ir
Pirkėjo atsirado Paslaugų teikimo teisiniai santykiai ir sudaryta Paslaugų teikimo sutartis. Pirkėjas
informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje
nustatyta tvarka.
4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1.

Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas, pirkdamas MB “Žemiau bambos” nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio
Mokymus privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti
Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas už
užsakymą, pateiktą į Pardavėjo elektroninį paštą, nesumoka per 3 (tris) darbo dienas.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir
komunikuoti su Pirkėju elektroniniu paštu tik klausimais, tiesiogiai susijusiais su paslaugų įsigijimu,
laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik
Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta
tvarka.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose
Pardavėjui keliamas pareigas.
6. APMOKĖJIMO TVARKA
6.1. Paslaugų kainos nurodomos eurais ir be PVM. Pardavėjo teikiamoms Mokymų paslaugoms
PVM šiuo metu nėra taikomas.
6.2. Atsiskaitymas už paslaugas yra priimamas pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą ir /ar
Pardavėjo internetinėje svetainėje įdiegtoje mokėjimo sistemoje.
6.3.

Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už užsakytas paslaugas.

6.4. Užsakymas privalo būti apmokėtas prieš Pardavėjo teikiamų paslaugų pradžią, kitaip Mokymų
paslaugos Pirkėjui nebus teikiamos.
6.5. Sąskaita faktūra Pirkėjui išsiunčiama Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, po apmokėjimo už
paslaugas.
7. PASLAUGŲ TEIKIMAS
7.1. Pirkėjui apmokėjus paslaugas, jis bus prijungtas prie Privačios Facebook grupės, kurioje turės
teisę dalyvauti, visą paslaugos terminą. Pardavėjas pasilieka teisę Pirkėjo prie grupės neprijungti, jei
Pardavėjui nėra pateikti tikslūs prisijungimui Facebook platformoje reikalingi duomenys.
7.2. Pardavėjas pasilieka teisę pašalinti Pirkėją iš Privačios Facebook grupės, jei Pirkėjas nesilaiko
grupėje numatytų ir publikuojamų taisyklių.
7.3. Pirkėjas, apmokėjęs paslaugas, turi teisę dalyvauti Mokymuose. Pardavėjas, gavęs
apmokėjimą už paslaugą, išduodą Pirkėjui prisijungimo informaciją elektroniniu paštu.

7.4. Pardavėjas pasilieka teisę pašalinti Pirkėją iš mokymų, jei Pirkėjas nesilaiko mokymų taisyklių,
kurios yra pristatomos mokymų metu.
7.5. Nuotoliniai Mokymai yra vykdomi iš anksto numatytu laiku. Pirkėjui apie numatytą Mokymų
laiką bus pranešta elektroniniu paštu.
7.6.

Pirkėjui praleidus Mokymus numatytu laiku, Pardavėjas pasilieka teisę Mokymų nekartoti.

7.7. Jei dėl iš anksto nenumatytų priežasčių Mokymai neįvyko, Mokymai bus organizuojami nauju
laiku.
8. SUTARTIES NUTRAUKIMO TAISYKLĖS IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA
8.1.

Pinigų grąžinimas už Mokymų paslaugas vyksta LR teisės aktuose numatyta tvarka.

8.2. Pirkėjui nutraukus Paslaugų teikimo sutartį po Mokymų pradžios ar Pirkėjui praleidus
Mokymus numatytu laiku, Pardavėjas pinigų negrąžina.
8.3. Pirkėjui nutraukus Paslaugų teikimo sutartį prieš Mokymų pradžią, pinigai už apmokėtas
paslaugas grąžinami, jei Pardavėjas buvo informuotas apie sutarties nutraukimą elektroniniu paštu ne
vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki Mokymų pradžios.
8.4. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) paslaugų teikimo sandoris laikomas
neįvykusiu.
9. ATSAKOMYBĖ
9.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus Mokymų metu. Autorinės Mokymų medžiagos
filmavimas, įrašymas ar kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai,
už kuriuos Pirkėjui gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.
9.2. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis Mokymo paslaugomis gali būti sustabdyta
neribotam laikui.
9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to,
jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su
šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.4. Jei Mokymų metu ar Privačioje Facebook grupėje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų
asmenų tinklapius, Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus
šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos
teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys.
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Visa komunikacija, susijusi su Mokymų paslaugų įsigijimu ar teikimu, yra vykdoma per
Pardavėjo elektroninį paštą ir/ar Pardavėjo internetinėje svetainėje. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir
Pardavėjas komunikaciją, susijusią su prekėmis ar paslaugomis, vykdo kitais būdais, Pardavėjas
neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti,
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

