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1. BENDRA INFORMACIJA 

 

Šių vežimo sąlygų paskirtis yra pateikti įstatymų reglamentuojamų procesų dalių paaiškinimus, 

jei galimos skirtingos interpretacijos, pavyzdžiui:  

 

1.1. Šalių sutartinė atsakomybė;  

 

1.2. Atsakomybės perdavimo (siuntėjas - vežėjas) laikas ir vieta transporto grandinėje;  

 

1.3. Skirtingų veiklų „protingo laiko“ nustatymas (įskaitant pakrovimo ir pervežimo laiką); 

 

1.4. Terminologijos supratimas; 

 

1.5. Transporto grandinės procesų reglamentavimas, jei teisė jų nereglamentuoja; 

 

1.6. Šių sąlygų taikymas, jei nenurodyta kitaip; 

 

1.7. Šios sąlygos sudarytos remiantis šiomis teisinėmis nuostatomis:  

 

1.8. Transporto sutarties sudarymo metu šalyje galiojančių įstatymų reikalavimais; 

 

1.9. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR);  

 

1.10. 2015 m. patvirtintomis Lietuvos ekspeditorių bendrosiomis ekspedijavimo 

sąlygomis. 

 

Jei konkrečioje teritorijoje netaikomos šios vežimo sąlygos, taikomos 1.8 skyriuje nurodytos 

taisyklės ir kiti norminiai aktai.  
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2. TERMINOLOGIJA 

 

2.1. Kelių transporto kainoraštis 

Kelių transporto kainoraštis yra padalytas į tris kategorijas: 

- System (mažos pakuotės, siuntiniai, kroviniai, perkraunami terminaluose, 

skaičiuojamasis svoris 0-2500 kg) 

- LTL (daliniai kroviniai, skaičiuojamasis svoris 2501-19400 kg) 

- FTL (pilni kroviniai) 

Kelių transporto kainoraštis yra neterminuotas ir panaikina visus ankstesnius kelių 

transporto kainoraščius, išskyrus atvejus, jei sutariama kitaip ir nustatomas kainoraščio 

galiojimo terminas. Jei yra nustatytas Kelių transporto kainoraščio galiojimo terminas, 

kainoraštis galios nustatytą laikotarpį.  Kelių transporto kainoraštis galioja, jei paslauga 

(sąskaitos išrašymas ir/ar transporto užsakymo pateikimas) pradedama ne vėliau nei per 

30 kalendorinių dienų nuo Kelių transporto kainoraščio datos. Jei sąskaita neišrašoma ir / 

ar transporto užsakymas nepateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo Kelių transporto 

kainoraščio datos, kelių transporto kainoraščiai turi būti atnaujinami. Kelių transporto 

kainoraščiai parengiami atskirai pagal System, LTL ir FTL krovinių kategorijas. Jei klientas 

neturi galiojančio Kelių transporto kainoraščio ir / ar kelių transporto pasiūlymo, 

automatiškai taikomas standartinis Kelių transporto kainoraštis. Jei klientas turi galiojantį 

Kelių transporto kainoraštį, bet užsakyta siunta neatitinka kainoraščio parametrų, 

automatiškai taikomas standartinis Kelių transporto kainoraštis. 

 

2.2. Standartinis Kelių transporto kainoraštis 

Standartinis Kelių transporto kainoraštis yra elektroninis kainų nustatymo modulio 

iComPrice kainoraštis, kurį patvirtino Schenker UAB vadovybė ir kuris gali būti keičiamas 

pagal poreikį. Schenker UAB pasilieka teisę keisti standartinį Kelių transporto kainoraštį 

be išankstinio pranešimo. Standartinis Kelių transporto kainoraštis nėra skelbiamas viešai. 

 

2.3. Kelių transporto pasiūlymas 

Kelių transporto pasiūlymas yra pasiūlymas, kuris atitinka kliento pateiktus krovinio 

parametrus. Kelių transporto pasiūlymas galioja tik, jei kliento pateikti krovinio duomenys 

(bendras svoris, matmenys, skaičiuojamasis svoris), paskirties valstybė / pašto kodas, 

išvykimo valstybė / pašto kodas ir pristatymo terminas yra teisingi. Jei užklausoje pateikta 

prekių informacija, paskirties valstybė / pašto kodas, išvykimo valstybė / pašto kodas ir 

pristatymo terminas neatitinka realybės, išrašant sąskaitą taikomas standartinis Kelių 

transporto kainoraštis. Schenker UAB neįsipareigoja pranešti klientui apie krovinio 

informacijos netikslumą pervežimo proceso metu. Krovinio svėrimas, jo faktinių 

išmatavimų užfiksavimas, kainos nustatymas ir sąskaitos išrašymas yra automatizuotas 

procesas. Kelių transporto pasiūlymas galioja nustatytą terminą iki jo galiojimo pabaigos. 

Kelių transporto pasiūlymo galiojimas baigiasi pasibaigus pasiūlymo galiojimo datai. 

 



  

  
 

UAB Schenker pasilieka teisę keisti UAB Schenker vežimo keliais sąlygas be išankstinio pranešimo.  Šios vežimo keliais 

sąlygos pakeičia visas ankstesnes sąlygas. Šis dokumentas yra taikomas vežant krovinius kelių transportu. Teikiant paslaugas 

taikomos 2015 m. Lietuvos ekspeditorių bendrosios ekspedijavimo sąlygos, Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties 

konvencija (CMR) ir kiti teisės aktai.  

 

L-20220701-02                               UAB SCHENKER VEŽIMO KELIAIS 
SĄLYGOS 

   

  

Kelių transportas    Puslapis  

Versija 2 4  (24)  

2022-07-01 

2.4. Krovinys 

Krovinys yra prekės, vežamos iš vieno siuntėjo į kitą paskirties vietą kitam gavėjui, kai jis 

vežamas su vienu pervwžimo dokumentu ir yra pakrautas į vieną transporto priemonę.  

 

2.5. Pakuotės vienetas 

Pakuotės vienetas yra nedaloma siuntos pakuotės dalis. 

  

2.6. Pervežimo pakuotė 

Pervežimo pakuotė yra skirta supaprastinti prekių tvarkymo procesą ir užtikrinti krovinio 

saugumą krovos ir pervežimo metu. Pervežimo pakuotė turi suteikti galimybę tvirtinti 

prekes transporto priemonėje bei saugiai perkrauti terminaluose.  

 

2.7. Maža pakuotė 

Maža pakuotė yra iš vieno pakuotės vieneto sudaryta siunta, kurios bendras svoris 

neviršija 30 kg. Mažos pakuotės ilgis turi neviršyti 2 m, o likusių matmenų suma – 3 m.  

 

2.8. Siuntinys 

Ne didesnio nei 90 kg bendro svorio krovinys, susidedantis iš ne daugiau nei trijų mažų 

pakuočių.   

 

2.9. Sisteminis krovinys 

Sisteminis krovinys yra krovinys, kurio skaičiuojamasis svoris yra mažesnis nei 2500 kg. 

Tokie kroviniai vežami atliekant perkrovimus terminaluose.  

 

2.10. Dalinis krovinys 

Dalinis krovinys yra krovinys, kurio skaičiuojamasis svoris yra 2501 kg ar didesnis, į 

transporto priemonę dažniausiai kraunamas su kitas kroviniais, o vežimas atliekamas be 

perkrovimų terminaluose. 

 

2.11. Ilginis krovinys tarptautinio ir vietinio transporto DB SCHENKER sistemoje 

Ilginis krovinys yra krovinys, kurio pakuotė ilgesnė nei 2,4 metro. Tūrio santykis 

apskaičiuojamas pagal 2.14 skyrių. 

Ilginių krovinių apibrėžimas:    L1   L2 

Maksimali ilgiausia kraštinė    3,00 m            6,00 m  

Maksimali antra ilgiausia kraštinė               1,20 m            0,40 m 

Maksimalus aukštis     2,20 m            0,40 m 

Maksimalus realus pakuotės vieneto svoris  1500 kg  30 kg  

Maksimalus pakuočių vienetų skaičius      10 

Jei pakuočių matmenys viršija pateiktus parametrus, dėl jų pervežimo turi būti 

susitarta atskirai, ir jos būtų vežamos naudojant DB SchenkerDirect paslaugą. 

Minimalus apmokestinamas svoris – 2600 kg.   
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2.12. Pilnas krovinys (FTL) 

Pilnas krovinys yra krovinys, kuris užpildo visą automobilio puspriekabės tūrį arba yra 

maksimalaus transporto priemonei leistino svorio, arba siuntėjas sumoka visą vežimo 

atskira transporto priemone kainą. Vežimas dažniausiai vykdomas be perkrovimų 

terminaluose. 

2.13. Konsoliduotas krovinys 

Konsoliduotas krovinys yra sudarytas iš skirtingų krovinių, tačiau kažkurioje 

transportavimo proceso dalyje tvarkomas kaip vienas krovinys (pvz. vežant tarp 

terminalų). 

 

2.14. Skaičiuojamasis krovinio svoris 

Kaina apskaičiuojama pagal krovinio realų svorį. Jei krovinys yra lengvas, tačiau didesnių 

išmatavimų, kaina apskaičiuojama pagal krovinio tūrį arba užimamą transporto priemonės 

grindų plotą: 

- 1 m³ (kubinis metras) = 333 kg; 

- 1 Ldm (pakrovimo metras) = 1850 kg; 

- 1 Euro padėklas = 0,4 ldm; 

- 1 suomiškas padėklas = 0,5 ldm; 

- Ilginių krovinių skaičiuojamasis svoris apskaičiuojamas pagal 2.11. ir 2.12 skyriuje 

pateiktą informaciją. 

 

2.15. Pakrovimo / iškrovimo vieta 

Pakrovimo ir iškrovimo vietos yra važtaraštyje nurodyti adresai, kur atliekamas krovinio 

pakrovimas ir iškrovimas.  

 

2.16. Pakrovimas ir iškrovimas 

Pakrovimas / iškrovimas reiškia krovinio pakrovimą ir iškrovimą per transporto priemonės 

šonus ir galą. Pakrovimas apima krovinio pakrovimą į transporto priemonę, kai pakrovimo 

vieta yra ne toliau nei 6 metrai nuo transporto priemonės, tinkamą krovinio padėtį ir jo 

pritvirtinimą transpoto priemonėje. Iškrovimas apima krovinio iškrovimą iš transporto 

priemonės ir jo padėjimą ne toliau nei 6 metrai nuo transporto priemonės ar prie rampos. 

 

2.17. Pakrovimo / iškrovimo laikas 

Pakrovimo / iškrovimo laikas skaičiuojamas nuo tada, kai transporto priemonė atvyksta į 

pakrovimo / iškrovimo vietą, ir vairuotojas pateikia siuntėjui / gavėjui važtaraščio kopiją 

ar praneša jam apie transporto priemonės atvykimą pakrovimui / iškrovimui. Pakrovimo 

/ iškrovimo laikas baigiasi, kai vairuotojui grąžinamas pasirašytas važtaraščio 

egzempliorius / arba pasirašomas vietinis krovinio paėmimo / pristatymo važtaraštis 

mobiliajame įrenginyje, ir perduodami kiti krovinio vežimui reikalingi dokumentai 

paėmimo metu, o transporto priemonė yra paruošta išvykti (t.y. uždaryta priekaba, 

pritvirtintas ir, jei reikia, užplombuotas tentas).  
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2.18. Transporto priemonė 

Transporto priemonė yra prekių pervežimui naudojamas automobilis ar priekaba.  

 

2.19. Užsakovas 

          Užsakovas yra įmonė ar asmuo, kuris užsako transporto paslaugas ir yra atsakingas už 

pervežimo ir kitų susijusių mokesčių sumokėjimą. 

 

2.20. Siuntėjas 

Siuntėjas yra įmonė ar asmuo, kuris yra atsakingas už krovinio perdavimą vežėjui. 

 

2.21. Gavėjas  

Gavėjas yra įmonė ar asmuo, kuris yra atsakingas už krovinio priėmimą iš vežėjo. 

 

2.22. DB SCHENKERsystem produktas 

DB SCHENKERsystem yra naujas sisteminių krovinių, vežamų per terminalus, produktas. 

Jis apibūdinamas greitu ir rinkoje konkurencingu pristatymo laiku bei dideliu pristatymo 

patikimumu.  

Produkto aprašymas: 

- Greitas (konkurencingas pristatymo laikas) 

- Patikimas 

- Pinigų grąžinimo garantija netaikoma 

- Geriausias kainos ir kokybės santykis 

- Galimos papildomos paslaugos už papildomą mokestį 

- Pristatymo laikas - iki 2 darbo dienų ilgesnis tarptautiniuose maršrutuose ir iki 1 – 

vietiniuose pervežimuose Lietuvoje, lyginant su DB SCHENKERsystem premium 

produktu 

- Galimos naudoti visos pristatymo sąlygos 

- Galima derinti įvairias papildomas paslaugas, siekiant geriausio rezultato  

 

2.23. DB SCHENKERsystem premium produktas 

DB SCHENKERsystem premium yra naujas aukščiausios kokybės krovinių vežimo per 

terminalus produktas. Kroviniai pristatomi klientams per trumpiausią įmanomą terminą, 

atsižvelgiant į atstumą.  

DB SCHENKERsystem premium produktas įvykdomas iki dviejų dienų greičiau nei DB 

SCHENKERsystem tarptautiniuose pervežimuose ir vienos dienos – Lietuvoje. DB 

SCHENKERsystem premium suteikia viso pervežimo pinigų grąžinimo garantiją, jei prekės 

pristatomos vėliau nei iki numatytos atvykimo dienos 18 val.  

Produkto aprašymas: 

- Greičiausias pristatymo laikas 

- Didžiausias saugumas 

- Pinigų grąžinimo garantija 

- Galimos papildomos paslaugos už papildomą kainą 

- Fiksuotas transporto grafikas 

- Galimos pristatymo sąlygos: EXW, CPT, DDU (DAT ir DAP), DDP 
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2.24. DB SCHENKERsystem premium13 produktas 

DB SCHENKERsystem premium13 yra naujas aukščiausios klasės krovinių, vežamų per 

terminalus, produktas. Kroviniai pristatomi klientams per trumpiausią įmanomą terminą, 

atsižvelgiant į atstumą.  

DB SCHENKERsystem premium13 produktas įvykdomas iki dviejų dienų greičiau 

tarptautiniuose pervežimuose ir vienos dienos Lietuvoje nei DB SCHENKERsystem. DB 

SCHENKERsystem premium13 suteikia papildomos priemokos pinigų grąžinimo garantiją, 

jei krovinys pristatomas vėliau nei numatytos atvykimo dienos 13 val. Jei krovinys 

pristatomas kitą darbo dieną ar vėliau, yra taikoma viso pervežimo kainos grąžinimo 

garantija. 

Produkto aprašymas: 

- Greičiausias pristatymo terminas 

- Didžiausias saugumas 

- Pinigų grąžinimo garantija 

- Galimos papildomos paslaugos už papildomą kainą 

- Fiksuotas transporto grafikas  

- Galimos pristatymo sąlygos: EXW, CPT, DDU (DAT ir DAP), DDP 

- Premium13 produktą galima užsakyti didžiausiuose ES miestuose ir beveik visoje 

Lietuvoje. Daugiau informacijos pateikiama e-Schenker tvarkaraštyje: e-Schenker 

Scheduler 

 

2.25. DB SCHENKERsystem premium10 produktas 

DB SCHENKERsystem premium10 yra naujas aukščiausios klasės krovinių, vežamų per 

terminalus, produktas. Kroviniai pristatomi klientams per trumpiausią įmanomą terminą, 

atsižvelgiant į atstumą.  

DB SCHENKERsystem premium10 produktas įvykdomas iki dviejų dienų greičiau 

tarptautiniuose pervežimuose ir vienos dienos Lietuvoje nei DB SCHENKERsystem. DB 

SCHENKERsystem premium10 suteikia papildomos priemokos pinigų grąžinimo garantiją, 

jei krovinys pristatomos vėliau nei iki numatytos atvykimo dienos 10 val. Jei krovinys 

pristatomas kitą darbo dieną ar vėliau, yra taikoma viso pervežimo kainos grąžinimo 

garantija. 

Produkto aprašymas: 

- Greičiausias pristatymo terminas 

- Didžiausias saugumas 

- Pinigų grąžinimo garantija 

- Galimos papildomos paslaugos už papildomą kainą 

- Fiksuotas transporto grafikas  

- Galimos pristatymo sąlygos: EXW, CPT, DDU (DAT ir DAP), DDP 

- Premium10 produktą galima užsakyti didžiausiuose ES ir Lietuvos miestuose. Daugiau 

informacijos pateikiama e-Schenker tvarkaraštyje: e-Schenker Scheduler 

 

 

 

https://eschenker.dbschenker.com/nges-portal/public/en-US_EE/#!/scheduling/search-scheduling
https://eschenker.dbschenker.com/nges-portal/public/en-US_EE/#!/scheduling/search-scheduling
https://eschenker.dbschenker.com/nges-portal/public/en-US_EE/#!/scheduling/search-scheduling
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2.26. DB SCHENKERsystem home produktas  

“DB SCHENKERsystem home” yra papildomas produktas DB SCHENKERsystem 

paslaugai. Pagrindinės šio produkto savybės – krovinio pristatymas privačiam gavėjui 

su transporto priemone, turinčia galinį liftą, kai vienas vairuotojas krovinį iškrauna 

gatvėje prie namo šaligatvio arba kuo arčiau paskirties pastato. Iškrovimas vykdomas 

per transporto priemonės galą. Iškrovimas apima krovinio išėmimą iš transporto 

priemonės ir jo pastatymą ant žemės ne toliau nei 6 metrai nuo transporto priemonės. 

Ši paslauga neapima krovinio pristatymo į pastato vidų, į konkretų pastato aukštą ar 

judėjimą pastato viduje. 

Produktas taikomas visiems kroviniams, atitinkantiems nors vieną iš šių elementų: 

- Nėra tinkamų sąlygų standartiniam krovinio pristatymui (pvz. iškrovimo rampos, 

iškrovimo įrangos, ir t.t.), ir vairuotojas krovinį turi iškrauti pats 

- Pristatymas į gyvenamąjį namą 

- Gavėjas ne visada pasiekiamas pristatymui standartinėmis darbo valandomis 

- Gavėjas neturi įmonės kodo  

Papildomi reikalavimai:  

- Vairuotojas turi pasirinkti kuo artimesnę pagal galiojančias eismo taisykles leistiną 

pristatymo vietą ir ją įvertinti kaip saugią  

- Gavėjas turi būti informuotas, kad pristatymo vieta bus tinkama privažiuoti ne 

mažesnei nei 12 t transporto priemonei 

- Pristatymai galimi tik standartinėmis darbo dienomis ir valandomis  

- Išankstinis pranešimas trumpąja SMS žinute ar skambučiu yra įtrauktas į paslaugos 

kainą ir privalo būti pasirenkamas pildant užsakymą eSchenker platformoje 

- DB SCHENKERsystem home produktas privalo atitikti krovinio svoriui keliamus 

apribojimus vežimams DB Schenker tinkle ir krovinį pristatant su galiniu liftu  

- Galimos pristatymo sąlygos: DAP 

- Paslaugai taikomos išimtys pagal 2.28 punktą, įskaitant krovinius, kontroliuojamus 

muitinės, ilginius ir pavojingus krovinius 

- Pinigų grąžinimo garantija nėra taikoma 

 

2.27. Pinigų grąžinimo garantija 

Kai krovinio pervežimo laikas yra apibrėžtas, pinigų grąžinimo garantija taikoma tik iki 

atitinkamos priemokos sumos (nurodyta papildomų paslaugų kainoraštyje), jei UAB 

Schenker vežimo keliais sąlygose nėra nurodyta kitaip. 

 

2.28. DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium, DB SCHENKERsystem 

premium13, DB SCHENKERsystem premium10 ir DB SCHENKERsystem home 

produktams paslaugų ir bendrųjų paslaugų reikalavimai netaikomi dėl: 

- Oro ir eismo sąlygų. Nurodomas pristatymo laikas yra pagrįstas remiantis įprastomis 

oro ir eismo sąlygomis toje šalyje; 

- Pristatymų į salas ir už ES ribų. Pristatymo laikas gali kisti, jei kroviniai pristatomi į 

salas ar šalis, kur atliekamos muitinės procedūros. Šiems pervežimams pinigų 

grąžinimo garantija netaikoma; 
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- Nacionalinių švenčių. Transporto grafike neatsižvelgiama į galimas šalių nacionalines 

šventes. Pristatymo terminas gali būti pratęsiamas pervežimo metu susidariusių 

nacionalinių švenčių dienų skaičiumi; 

- Prekių netinkamo supakavimo; 

- Ne visos reikiamos informacijos pateikimo užsakyme ir/ar dokumentuose; 

- Jei užsakyme pateikiami melagingi ar netikslūs duomenys, DB SCHENKERsystem 

premium, DB SCHENKERsystem premium13 ir DB SCHENKERsystem premium10 

nesuteikia pinigų grąžinimo garantijos; 

- Kiekvienas pakuotės vienetas turi būti pažymėtas adresu ir SSCC standartiniu 

brūkšniniu kodu pažymėtu lipduku iš eSchenker sistemos ne vėliau nei siuntos 

paėmimo metu; 

- Paėmimas ir pristatymas atliekamas darbo dienomis ir valandomis; 

- Dėl pavojingų krovinių pervežimo turi būti iš anksto suderinta su UAB Schenker; 

- Pinigų grąžinimo garantija netaikoma nenugalimos jėgos (force majeure) atvejais; 

- DB SCHENKERsystem premium, DB SCHENKERsystem premium13 ir DB 

SCHENKERsystem premium10 transporto užsakymas turi būti pateikiamas per 

eSchenker aplinką ar EDI.  

 

2.29. Pranešimas apie tarptautinį krovinį (Pre-notice) 

Galimybė klientams, kurie nori informuoti gavėją apie krovinio pristatymą.  

Ši funkcija yra tik informacinio pobūdžio ir neleidžia sudaryti atskirų susitarimų dėl 

tikslios pristatymo dienos ir laiko. Kliento transporto užsakymas turi būti pateiktas per 

eSchenker aplinką, nurodant gavėjo kontaktinį telefono numerį ir el. pašto adresą. 

Pinigų grąžinimo garantija netaikoma. 

 

2.30. Išankstinis pranešimas apie paėmimą ir pristatymą 

Išankstinis pranešimas padeda prekių siuntėjui ir gavėjui planuoti ir pasiruošti su prekių 

srautu susijusią veiklą. Ši paslauga yra padalyta į dvi parinktis: išankstinį pranešimą 

apie paėmimą ir išankstinį pranešimą apie pristatymą. Prieš paėmimą ir/ar pristatymą 

DB Schenker paštu (numatytas pasirinkimas) praneša klientui šią informaciją:  

o Išankstinis pranešimas apie paėmimą: numatytas atvykimo laikas 

pakrovimui => diena ir planuojamas 4 valandų tarpas 

o Išankstinis pranešimas apie pristatymą: numatytas atvykimo laikas 

iškrovimui => tik diena 

Išankstinis pranešimas apie krovinio paėmimą pateikiamas pakrovimo dieną iki 12 val. 

ar ne vėliau nei likus valandai iki transporto priemonės atvykimo. Išankstinis 

pranešimas apie krovinio pristatymą pateikiamas dieną prieš atvykimą iki 17 val. Ši 

funkcija yra tik informacinio pobūdžio ir neleidžia sudaryti atskirų susitarimų dėl 

paėmimo ir/ar pristatymo laiko. Šiai funkcijai reikalingi šie kliento kontaktiniai 

duomenys: adresas, siuntėjo ir gavėjo pavadinimas, kontaktinis telefono numeris ir el. 

pašto adresas. 
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2.31. Konkreti pristatymo diena (Fix day) 

Galimybė klientui pasirinkti pristatymo datą iš anksto trijų dienų intervale (+1-3) nuo 

krovinio atvykimo į paskirties (galutinį) terminalą. Trys dienos skaičiuojamos nuo 

planuojamo krovinio pristatymo, kuris matomas transporto tvarkaraštyje. Ši funkcija 

nesuteikia pristatymo laiko pasirinkimo. Kliento transporto užsakymas turi būti 

pateikiamas per eSchenker aplinką, nurodant gavėjo kontaktinį telefono numerį ir el. 

paštą. Pinigų grąžinimo garantija netaikoma. 

 

2.32. Konkreti pristatymo diena iki 13 val. (Fix day 13) 

Galimybė klientui pasirinkti pristatymo datą iš anksto trijų dienų intervale (+1-3) iki 

13:00 val. (vietos laikas paskirties valstybėje) nuo suplanuoto pristatymo. Kliento 

transporto užsakymas turi būti pateikiamas per eSchenker aplinką, nurodant gavėjo 

kontaktinį telefono numerį ir el. paštą. Pinigų grąžinimo garantija netaikoma. 

 

2.33. Konkreti pristatymo diena iki 10 val. (Fix day 10) 

Galimybė klientui pasirinkti pristatymo datą iš anksto trijų dienų intervale (+1-3) iki 

10:00 val. (vietos laikas paskirties valstybėje) nuo suplanuoto pristatymo. Kliento 

transporto užsakymas turi būti pateikiamas per eSchenker aplinką, nurodant gavėjo 

kontaktinį telefono numerį ir el. paštą. Pinigų grąžinimo garantija netaikoma. 

 

2.34. Konkreti pristatymo diena, suderinta su gavėju (Fix day to be agreed) 

Klientų užsakoma paslauga, kuomet Schenker pristatymo vietos biuras susisiekia su 

gavėju po krovinio atvykimo į paskirties (galutinį) terminalą ir suderina pristatymo 

dieną. Pristatymo diena gali būti pasirenkama trijų dienų intervale (+1-3) po krovinio 

atvykimo į paskirties terminalą. Ši paslauga neapima konkretaus pristatymo laiko 

pasirinkimo, todėl klientų aptarnavimo skyrius turi teisę patvirtinti ar atmesti bet 

kokius kliento nurodytus pristatymo laikus, jei jie yra vėliau nei trys dienos po 

atvykimo į galutinį terminalą ar skiriasi nuo standartinio pristatymo darbo dienomis ir 

laiku. Kliento transporto užsakymas turi būti pateikiamas per eSchenker aplinką, 

nurodant gavėjo kontaktinį telefono numerį ir el. paštą. Pinigų grąžinimo garantija 

netaikoma. 

 

2.35. Konkreti paėmimo / pristatymo data 

(Fix Day pick-up & delivery)  

DB SCHENKERpart load 

DB SCHENKERfull load 

Paslauga leidžia pasirinkti konkrečią paėmimo / pristatymo datą. Ji turi būti užsakyta 

per eSchenker platformą ne vėliau kaip dvi darbo dienos iki reikalingo krovinio 

surinkimo, iki 15 val. Tiek krovinio paėmimas, tiek pristatymas vykdomas įprastomis 

darbo dienomis ir valandomis.  Ši paslauga neapima konkretaus paėmimo/pristatymo 

laiko tarpo nustatymo. Konkreti pristatymo data gali keisti suplanuotą paėmimo datą 

tam, kad būtų išvengiama papildomo krovinio sandėliavimo. Tad abi paslaugos vienam 

kroviniui negali būti užsakytos. Ši paslauga taip pat negali būti užsakoma vežant 

pavojingus krovinius. Apribojimai gali būti taikomi tiek surenkant, tiek pristatant 
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krovinius miestų centruose, salose, kalnuotose vietovėse ir kita. Pateikiant užsakymą, 

privaloma nurodyti siuntėjo / gavėjo kontaktinius duomenis, įskaitant telefono numerį. 

 

2.36. Fiksuotas paėmimo/pristatymo laikas  

(Time Window pick up & delivery)  

DB S SCHENKERpart load 

DB SCHENKERfull load 

Ši paslauga suteikia galimybę suderinti apibrėžtą laiko tarpą ir pasirinkti paėmimą ar 

pristatymą „ryte” (nuo 9 iki 12 val.) ir „po pietų” (nuo 13 iki 16 val.). Atvykimas pas 

siuntėją / gavėją yra organizuojamas šio konkretaus laiko tarpo ribose. Pakrovimas / 

iškrovimas pasirinktame laiko tarpe turi būti atliktas per 30  (LTL kroviniams) arba per 

60 minučių (FTL). Ši funkcija užsakoma per eSchenker platformą darbo dieną iki 15 val. 

likus ne mažiau kaip dviem darbo dienoms iki suplanuoto paėmimo / pristatymo. 

Užsakant šią paslaugą privaloma pateikti siuntėjo/gavėjo kontaktinius duomenis, 

įskaitant telefono numerį. Abi paslaugos negali būti užsakomos kartu vienam kroviniui. 

Apribojimai gali būti taikomi tiek surenkant, tiek pristatant krovinius miestų centruose, 

salose, kalnuotose vietovėse ir kita. Šios paslaugos netaikomos vežant pavojingus 

krovinius. 

2.37. DB SCHENKER dalinis krovinys  

(DB SCHENKERpart load) 

Šiame skyriuje aprašomos DB SCHENKER dalinio krovinio produkto ypatybės. Jos yra 

skirtos apibūdinti bazinį produktą be galimų papildomų paslaugų ir padėti suprasti DB 

SCHENKER dalinio krovinio paslaugų apimtį: 

- Maksimalus prekių svoris yra < ar = 19.400 kg, pakrovimo metrai yra < ar = 11 metrų, 

o tūris yra < ar = 55 m3; 

- Standartinei paslaugai suteikiamas vieno vairuotojo vairuojamas vilkikas; 

- Standartinis įrangos tipas – tentinė priekaba “Eurosize” (13.6 m); 

- Vieta transporto priemonėje yra apskaičiuojama ir rezervuojama pagal kliento 

individualiai užsakyto krovinio dydį; 

- Pristatymo laikas pradedamas skaičiuoti nuo paėmimo datos ir laiko; 

- Pristatymo laikas skaičiuojamas darbo dienomis; 

- Pristatymo laikas nėra garantuojamas; pinigų grąžinimo garantija netaikoma, jei nėra 

užsakytos  papildomos fiksuoto pristatymo laiko paslaugos; 

- Pakrovimas ir iškrovimas turi būti galimas darbo dienos metu be jokių laiko tarpo 

apribojimų nuo 6:00 iki 18:00 val.; 

- Pakrovimas ir iškrovimas iš galo ties pakrovimo rampa; 

- Siuntėjas ir gavėjas turi pateikti pakrovimo ir iškrovimo įrangą; 

- Pakrovimą ir iškrovimą turi atlikti siuntėjas ir gavėjas, o ne vairuotojas; 

- Maksimalus klientui nemokamas pakrovimo ir iškrovimo laikas yra 45 minutės. 

Prastovos yra taikomos pagal 4.10 punktą; 

- Prastovos laikas pradedamas skaičiuoti vairuotojui atvykus į pakrovimo / iškrovimo 

vietą įprastomis darbo valandomis nuo 6:00 iki 18:00 val. be jokių kliento apribojimų 

ir baigiamas skaičiuoti atidavus vairuotojui visus pervežimo / muitinės dokumentus 
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po pakrovimo arba visų pervežimo / muitinės dokumentų pasirašymo po iškrovimo 

proceso; 

- Transporto užsakymas turi būti pateikiamas likus ne mažiau nei dviem darbo dienoms 

(nuo pirmadienio iki penktadienio) iki planuojamo prekių pakrovimo; 

- Standartinė krovinio tvirtinimo įranga: 1 tvirtinimo diržas vienam pakrovimo metrui; 

- Visi nukrypimai nuo standartinio formato turi būti raštu suderinti su UAB Schenker  

klientų aptarnavimo skyriumi. 

 

2.38. DB SCHENKER pilnas krovinys  

(DB SCHENKERfull load) 

Šiame skyriuje aprašomos DB SCHENKER pilno krovinio produkto ypatybės. Jos yra 

skirtos apibūdinti bazinį produktą be galimų papildomų paslaugų ir padėti suprasti DB 

SCHENKER pilno krovinio paslaugų pasiūlymo apimtį: 

- Maksimalus prekių svoris yra > 19.400 kg, krovimo metrai > 11 metrų, o tūris > 55 

m3; 

- Standartinei paslaugai suteikiamas vieno vairuotojo vairuojamas vilkikas; 

- Standartinis įrangos tipas – tentinė priekaba “Eurosize” (13.6 m); 

- Viena transporto priemonė geba sutalpinti ne mažiau nei 33 padėklus (120 cm x 

80 cm grindų ploto) ir 24.000 kg; 

- Pristatymo laikas pradedamas skaičiuoti nuo paėmimo datos ir laiko. Pristatymo 

laikas skaičiuojamas darbo dienomis. 

- Pristatymo laikas nėra garantuojamas; pinigų grąžinimo garantija netaikoma, jei 

nėra užsakytos papildomos fiksuoto pristatymo laiko paslaugos; 

- Pakrovimas ir iškrovimas turi būti galimi darbo dienos metu be jokių laiko tarpo 

apribojimų nuo 6:00 iki 18:00 val.; 

- Siuntėjas ir gavėjas turi pateikti pakrovimo ir iškrovimo įrangą; 

- Pakrovimą ir iškrovimą turi atlikti siuntėjas ir gavėjas, o ne vairuotojas; 

- Maksimalus klientui nemokamas pakrovimo ir iškrovimo laikas yra 60 minučių. 

Prastovos yra taikomos pagal 4.10 punktą; 

- Prastovos laikas pradedamas skaičiuoti atvykus į pakrovimo / iškrovimo vietą 

įprastomis darbo valandomis nuo 6:00 iki 18:00 val. be jokių kliento apribojimų ir 

baigiamas skaičiuoti atidavus vairuotojui visus pervežimo / muitinės dokumentus 

po pakrovimo arba visų gavėjo pervežimo / muitinės dokumentų pasirašymo po 

iškrovimo proceso; 

- Transporto užsakymas turi būti pateikiamas likus ne mažiau nei dviem darbo 

dienoms (nuo pirmadienio iki penktadienio) iki planuojamo prekių pakrovimo; 

- Standartinė krovinio tvirtinimo įranga: 1 tvirtinimo diržas vienam pakrovimo 

metrui; 

- Visi nukrypimai nuo standartinio formato turi būti raštu suderinti su UAB Schenker 

klientų aptarnavimo skyriumi. 

 

2.39. DB SCHENKERdirect produktas 

DB SCHENKER direct yra produktas, apimantis DB SCHENKER dalinio krovinio ir DB 

SCHENKER pilno krovinio paslaugas. Pristatymo laikas derinamas su klientų aptarnavimo 

skyriumi. DB SCHENKER direct gali vežti ir krovinius, kuriems dėl tam tikrų priežasčių 
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negalioja DB SCHENKER system, DB SCHENKER system premium, DB SCHENKER system 

premium13 ir DB SCHENKER system premium10 produktai.  

 

2.40. Pavojingų prekių (ADR/IMDG) vežimas 

Pavojingos prekės gali būti vežamos tik naudojant DB SCHENKERsystem ir DB 

SCHENKERdirect produktus. DB SCHENKERsystem premium, DB SCHENKERsystem 

premium13 ir DB SCHENKERsystem premium10 produktai negali būti užsakomi pavojingų 

prekių vežimui. 

 

2.41. Svorio apribojimai 

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium, DB SCHENKERsystem premium13, 

DB SCHENKERsystem premium10 ir DB SCHENKERsystem home produktams taikomi šie 

svorio apribojimai: 

- Maksimalus faktinis krovinio vienos pakuotės / padėklo svoris: 1500 kg (jei 

reikalingas paėmimas/pristatymas su transporto priemone, turinčia liftą – maks. 

1000 kg. Išimtys taikomos Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Lenkijoje ir 

Italijoje, kur maksimalus svoris – 800 kg). 

- Maksimalus skaičiuojamasis krovinio svoris: 2500 kg 

Šių sąlygų neatitinkantys kroviniai gali būti vežami užsakant DB SCHENKERdirect 

produktus, tik tai turi būti iš anksto suderinama su UAB Schenker klientų aptarnavimo 

skyriumi. 

 

2.42. Tūrio apribojimai 

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium, DB SCHENKERsystem premium13 

ir DB SCHENKERsystem premium10 produktams taikomi šie tūrio, krovinio išmatavimų 

apribojimai: 

- Maksimalūs pakuotės matmenys: 2.40 m x 1.80 m x 2.20 m (I x P x A) 

 

2.43. Pristatymo sąlygos 

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium, DB SCHENKERsystem 

premium13, DB SCHENKERsystem premium10 ir DB SCHENKERsystem home 

produktai gali būti užsakomi tik šiomis pristatymo sąlygomis: 

- EXW 

- CPT 

- DDU (DAT ir DAP) 

- DDP 

DB SCHENKERsystem ir DB SCHENKERdirect produktams šios išimtys netaikomos. 

 

2.44. DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium, DB SCHENKERsystem 

premium13, DB SCHENKERsystem premium10, DB SCHENKERsystem home ir DB 

SCHENKERdirect produktų pervežimo sąlygos ir išimtys: 

- Negalima vežti prekių, kurių pervežimas yra draudžiamas dėl konkrečios valstybės 

įstatymų ir taisyklių; 
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- Temperatūrai jautrių prekių; 

- Gyvūnų, nesupakuotų augalų; 

- Negabaritinių prekių, kurios neatitinka tai paslaugai keliamų svorio ir/ar matmenų 

apribojimų; 

- Ginklų; 

- Pavojingų prekių tam tikromis kryptimis ir naudojant tam tikras papildomas 

paslaugas; 

- Krovinių vežimo sąlygos taikomos esant įprastoms oro ir eismo sąlygoms; 

- Pristatymo laikas į salas ir už ES ribų esančias valstybes, kur krovinių pervežimai yra 

kontroliuojami muitinės procedūrų, gali turėti įtakos pristatymo grafikuose 

nurodytam laikui. Tokiu atveju pinigų grąžinimo garantija nėra taikoma; 

- Nacionalinės šventės daro įtaką krovinių paėmimui ir/ar pristatymui; 

- Krovinio pakuotė turi atitikti saugos standartus; 

- Turi būti pateikti išsamūs ir teisingi užsakymo duomenys; 

- Pinigų grąžinimo garantija netaikoma, jei krovinio ar užsakymo informacija yra 

neišsami ar neteisinga; 

- Paėmimas ir pristatymas galimas nuo pirmadienio iki penktadienio; 

- Visi krovinio vienetai turi būti paženklinti eSchenker lipdukais su SSCC standartiniu 

brūkšniniu kodu ne vėliau nei pakrovimo metu; 

- Pavojingų prekių (ADR/IMDG) vežimas galimas tik gavus raštišką UAB Schenker 

klientų aptarnavimo skyriaus patvirtinimą; 

- DB SCHENKERsystem premium, DB SCHENKERsystem premium13 ir DB 
SCHENKERsystem premium10 produktai gali būti naudojami tik laiku išsiunčiamiems 
užsakymams, t. y., kroviniams iš Lietuvos tą pačią darbo dieną iki reikalingo krovinio 
paėmimo ne vėliau nei 12:00 val., importo į Lietuvą atveju – dieną prieš paėmimą iki 
13 val.tos šalies laiku. 

   

3. TRANSPORTO SUTARTIS IR TRANSPORTO UŽSAKYMAS 

3.1. Sutarties sudarymas yra paprastai grindžiamas sutikimo su kaina / vienkartinio 
užsakymo forma (pasiūlymas – sutikimas), kaip nurodyta teisės aktuose.  

 

3.2. Kliento sutikimas su kaina ir užsakymo vežėjui pateikimas reiškia, kad sutartis 
sudaroma su sutarties šalims priklausančiais įsipareigojimais.  

 

3.3. Transporto užsakymas yra laikomas sutikimu, jei jis atitinka išankstinės ar ilgalaikės 
sutarties reikalavimus pagal suderintus įkainius. Priešingu atveju užsakymas bus 
laikomas nauju pasiūlymu ir apskaičiuotas pagal standartinius UAB Schenker įkainius. 
Jei krovinys atvyksta jį užsakius kitai šaliai (pristatymo sąlygos nurodo mokėtoją), 
vežimo sutartis yra laikoma sudaryta gavus užsakovo transporto patvirtinimą ar 
pristačius krovinį.  

 

3.4. Užsakymas turi būti pateikiamas raštu atkuriamu formatu ir jame turi būti pateikiama 
ši informacija: 

- Siuntėjo duomenys, adresas, telefono numeris, kontaktinis asmuo; 
- Informacija apie pakrovimo vietą: 
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- Pakrovimo vieta, laikas, kontaktinis asmuo ir telefono numeris; 

- Iškrovimo vieta, laikas, kontaktinis asmuo ir telefono numeris; 

- Krovinio informacija: 

- Pakuotės aprašymas ir tipas, 

- Jei gabenamos pavojingos prekės ADR/IMDG, UN numeris ir pakuotės grupė (jei 

yra); 

- Pakuočių vienetų skaičius; 

- Bendras prekių svoris ar prekių kiekis kitais matavimo vienetais; 

- Kitos specifinės prekių tvarkymo sąlygos; 

- Mokėjimo sąlygos; 

- Nurodymai apie galimus prekių muitinės formalumus ir kitas su prekėmis susijusias 

formalias operacijas; 

- Ypatingos sąlygos, keliamos transporto priemonei (temperatūros palaikymo 

reikalavimai, ypatingi reikalavimai pavojingoms prekėms, galinis lifas, pakrovimas iš 

šono ir t.t.). 

 

3.5. Siuntėjas yra atsakingas už pateiktos informacijos tikslumą ir eksporto dokumentų ir/ar 

krovinį lydinčių dokumentų ir/ar instrukcijų pateikimą. Sisteminių krovinių 

dokumentai, kurie turi pasiekti galutinį gavėją, privalo būti saugiai pritvirtinti prie 

krovinio. UAB Schenker nėra atsakinga už vairuotojui į rankas įteiktų sisteminių 

krovinių dokumentų saugojimą ar perdavimą gavėjui. 

 

3.6. Jei siuntėjas nori, kad UAB Schenker užsakytų papildomą krovinio draudimą, tai turi 

būti aiškiai nurodoma užsakymo formoje. 

 

3.7. Pervežimo sutarties sudarymas patvirtinamas siuntėjo ir vežėjo pasirašytu pervežimo  

dokumentu ar kitomis tą pačią teisinę galią turinčiomis priemonėmis, naudojant kitas 

informacinių technologijų priemones.  

 

3.8. Transporto sutartis galioja esant laisvoms ir netrukdomoms eismo sąlygoms bei faktu, 

kad pervežimas bus atliekamas tinkamais naudoti ir reikiamą apkrovą atlaikančiais 

keliais.  

 

3.9. Žemiau minimi kroviniai priimami vežti tik atskiru susitarimu: 

- Didelės vertės kroviniai; 

- Specialių įrangos ar saugumo sprendimų pervežimo, pakrovimo ar tvirtinimo metu 

reikalaujantys kroviniai; 

- Kroviniai, kurių pakuotės nėra arba ji yra nepakankama; 

- Kroviniai, kurie gali turėti poveikį kitiems kroviniams; 

- Aukštesni nei 2.20 metro, ilgesni nei 6.00 metrų ar platesni nei 2.40 metro kroviniai; 

- Kroviniai, kurie negali būti vežami kartu su kitais kroviniais, nors jų kiekis ir 

maršrutas tai leistų; 

- Skirtingą apkrovos paskirstymą (ašies apkrova, svorio centras ir t.t.) sukeliantys 

kroviniai; 
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- Gyvi gyvūnai; 

- Augalai; 

- Temperatūros svyravimui jautrios prekės; 

- Tam tikrų pavojingų medžiagų klasės kroviniai; 

- Kroviniai, dėl kurių pakrovimo ir pristatymo (laiko garantija) yra susitariama; 

- Jungtiniai kroviniai; 

- Pašto siuntos; 

- Karinės pramonės tikslams naudojamos prekės; 

- Šaudmenys ir ginklai; 

- Krovinius lydintys dokumentai (išskyrus teisės aktų reikalaujamus privalomus 

dokumentus – pavyzdžiui, pavojingo krovinio dokumentus); 

- Didelės rizikos kroviniai (tabakas, alkoholis, mobili įranga, IT įranga ir t.t.); 

- Kroviniai, kurie pervežimo proceso metu negali būti tvarkomi su tradicine prekių 

kėlimo įranga (šakinis krautuvas);  

- Vaistai. 

 

3.10. Maisto ir pavojingų prekių (ADR/IMDG) pervežimui taikomos galiojančios maisto ir 

pavojingų prekių (ADR/IMDG) vežimo taisyklės ir instrukcijos. 

 

3.11. Vežimo sąlygos turi būti suderintos kiekvienu atskiru atveju, jei pervežimas turi būti 

įvykdytas po įprasto darbo laiko (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.) ar reikalingos 

kitos ypatingos paslaugos (pvz., perkrovimas, užnešimas ir kita).  

 

3.12. Pervežimas su pristatymo laiko garantija yra teisiškai įpareigojantis, jei UAB Schenker 

tai aiškiai patvirtino raštu ir atkuriamu formatu. 

   

 

4. UŽSAKOVO / SIUNTĖJO / GAVĖJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ  

 

4.1. Siuntėjas / gavėjas turi sudaryti vežėjui tinkamas krovinio paėmimo / pristatymo 

sąlygas, įskaitant prieigos prie pakrovimo vietos suteikimą, reikiamų privažiavimo kelio 

ir pakrovimo vietos reikalavimų užtikrinimą: galimybė sustoti pasikrovimui, pakrovimo 

vieta turi būti tvirta ir lygi be nuolydžio ir laiptų, vairuotojas turi pasiekti krovinio 

vietą, ji turi užtikrinti transporto priemonės saugumą ir t.t. 

 

4.2. Užsakovas turi padengti visas dėl netinkamos pakrovimo / iškrovimo vietos prieigos 

patirtas išlaidas (mokamas įvažiavimas, mokama stovėjimo aikštelė, pristatymo 

mokesčiai muitinės sandėliuose, uostuose, geležinkelio stotyse ir oro uostose, kiti 

mokesčiai ir oficialios išlaidos).  

 

4.3. Siuntėjas yra atsakingas už tinkamą ir pakankamą prekių pakavimą ir ženklinimą 

(žymėjimą). 
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4.4. Siuntėjas turi supakuoti prekes, atsižvelgdamas į transporto rūšį, užtikrindamas 

krovinio apsaugą nuo praradimo ir pažeidimo bei nesukeldamas žalos vežėjui.  

 

4.5. Krovinio pakuotė turi suteikti galimybę vežti krovinį su kitais kroviniais, t. y., krovinys 

neturi pažeisti kitų krovinių ir transporto priemonių bei leisti krauti kitus krovinius ant 

viršaus iki viso transporto priemonės aukščio, išskyrus atvejus, jei tai yra pilnas 

krovinys ar šalys susitaria kitaip.  

 

4.6. Kiekvienas krovinys turi būti supakuotas transportuojamoje pakuotėje, kad krovinys 

galėtų būti pritvirtintas puspriekabėje, o prekės būtų apsaugotos krovos ir pervežimo 

metu. Pakuotė taip pat turi užtikrinti krovinio stabilumą, o tvirtinimas prie padėklo 

turi būti tinkamas. 

 

4.7. Siuntėjas turi pažymėti kiekvieną krovinio pakuotę. Ant jų turi būti užklijuoti UAB 

Schenker pervežimo lipdukai bei papildoma, jei reikia, informacija: 

- Siuntėjo identifikavimui reikalingi duomenys; 

- Iškrovimo vietos (ar gavėjo) identifikavimui reikalingi duomenys; 

- Tarptautiniu būdu pripažįstami įspėjimo ženklai; 

- Žodžiais išreikštas įspėjimas; 

- Vieneto svoris; 

- Vienetų kiekis pakuotėje; 

- Vieneto matmenys, jei reikia. 

- Jei vienas siuntėjas siunčia pilną krovinį į vieną išsikrovimo vietą, toks ženklinimas 

nereikalingas.  

 

4.8. Siuntėjas yra atsakingas už dalinių ar pilnų krovinių pakrovimą ir pritvirtinimą. 

Krovinio pristatymas atliekamas krovinių atidavimo patalpoje. Vežėjas turi dalyvauti 

pakrovimo metu. Vežėjas gali padėti siuntėjui pakrovimo proceso metu ir tokiu atveju 

jis veikia kliento vardu. 

 

4.9. Jei naudojama tentinė priekaba, vežėjas turi atitraukti TIR lyną, tentinės puspriekabės 

šonus ir galą bei, jei reikia, pakelti tento šonus ir/ar galą. Jei krovinys negali būti 

pakraunamas nepašalinus vežėjo tento, siuntėjas turi išardyti ir sudėti priekabos stogą, 

rėmą ir tentą pagal vežėjo nurodymus.  

 

4.10. Siuntėjas / gavėjas turi pakrauti / iškrauti krovinį per maksimalų pakrovimo laiką, 

apskaičiuotą kroviniui vienoje transporto priemonėje pagal šiuos duomenis (remiantis 

skaičiuojamuoju svoriu): 

Pakuotė iki 35 kg skaičiuojamojo svorio, 1 pakuotė                                       iki 10 min. 

Krovinys, kurio skaičiuojamasis svoris nuo 36 iki 2499 kg                             iki 20 min. 

Krovinys, kurio skaičiuojamasis svoris nuo 2500 iki 5000 kg                         iki 30 min. 

Krovinys, kurio skaičiuojamasis svoris nuo 5000 iki 10000 kg                       iki 45 min. 

Krovinys, kurio skaičiuojamasis svoris nuo 10001 iki 24000 kg                      iki 60 min. 
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4.11. Jei pakrovimas / iškrovimas trunka ilgiau, tai yra nurodoma važtaraštyje, o kiekvienos 

papildomos 30 minučių yra apmokestinamos atskirai. 

 

4.12. Jei vienoje pakrovimo / iškrovimo vietoje pakraunamas / iškraunamas daugiau nei 

vienas krovinys, numatomas pakrovimo / iškrovimo laikas apskaičiuojamas pagal 

bendrą krovinių skaičiuojamąjį svorį. 

 

4.13. Siuntėjas gali atsisakyti atiduoti krovinį vežėjui: 

- Jei vežėjo transporto priemonė neatitinka tonažo, techninės būklės, jei transporto 

priemonėje nėra pakankamai vietos užsakyme nurodytam kroviniui ir / ar transporto 

priemonėje užsakytos įrangos, taip panaikinant galimybę laikytis vežimo sutartyje 

numatytų sąlygų; 

Siuntėjas / gavėjas gali atsisakyti atiduoti / priimti krovinį: 

- Jei transporto priemonė nebuvo pateikta sutartą dieną, laiku ir vietoje, atsižvelgiant į 

užsakytą paslaugą ir apie pasikeitimus neinformavus prieš krovinio paėmimą / 

pristatymą. 

 

4.14. Jei užsakovas nutraukia pervežimo sutartį dėl nurodytų priežasčių, jis turi teisę gauti 

kompensaciją už jam sukeltą įrodytą materialinę žalą, bet ne daugiau nei sutarta 

pervežimo suma, jei vežėjas neįvykdė savo įsipareigojimų dėl aplinkybių, kurių 

užsakovas negalėjo kontroliuoti. 

 

4.15. Užsakovas turi teisę atšaukti užsakymą, kol vežėjas nepradėjo jo vykdyti. Jei vežėjas 

pradėjo vykdyti užsakymą ir užsakymas yra atšaukiamas, vežėjas turi teisę gauti jo 

pagrįstas išlaidas padengiančią kompensaciją, kuri yra ne didesnė nei sutartas 

pervežimo mokestis (frachtas).  

 

4.16. Prekių pristatymo metu gavėjas privalo patikrinti išorinę krovinio būklę dar 

dalyvaujant vairuotojui. Pastebėjus bent menkiausią krovinio pažeidimą, yra būtina 

surašyti pastabas vairuotojui apie krovinio pažeidimus ant krovinio pristatymo 

važtaraščio. 

Priėmus krovinį ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad krovinys pristatytas 

kokybiškai, ir tokiu atveju pretenzijos dėl krovinio išorinių pažeidimų nebebus 

priimamos. 

 

5. VEŽĖJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

5.1. Vežėjo atsakomybė krovinio paėmimo metu: 

Vairuotojas patikrina išorinę krovinio būklę, žymėjimą ir pakuočių vienetų skaičių bei 

palygina juos su važtaraštyje pateiktais duomenimis. Jei vairuotojas negali jų patikrinti 

ar duomenys neatitinka važtaraštyje nurodytos informacijos, vairuotojas įrašo 

pagrįstas pastabas važtaraštyje.  
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5.2. Vairuotojas atlieka mažų pakuočių ir siuntų pakrovimą. Tokie kroviniai yra pristatomi 

į pirmą siuntėjo nurodyto pastato aukštą.  

 

5.3. Jei įmanoma, vairuotojas pakrauna mažus krovinius. Vairuotojas yra atsakingas už jo 

veiklą transporto priemonės puspriekabėje ir ant galinio keltuvo. Jei vairuotojas 

dalyvauja pakrovimo procese už transporto priemonės ribų, jis veikia siuntėjo vardu.  

 

5.4. Vairuotojas turi užtikrinti pakrovimo diržų kiekį pagal standartinę įrangą. Kiekvienai 

padėklų eilei naudojamas 1 pakrovimo diržas. Paskutinei padėklų eilei reikalingi 2 

pakrovimo diržai. Jei krovinio pobūdis reikalauja ypatingų tvirtinimo detalių ar 

papildomo pakrovimo diržo, siuntėjas yra atsakingas už jų suteikimą pagal susitarimą. 

Vežėjas gali padėti gauti papildomas tvirtinimo detales ir papildomus pakrovimo 

diržus, jei dėl to susitariama iš anksto.  

 

5.5. Vežėjas turi teisę pasirinkti transporto priemonę ir krovinio maršrutą bei pristatyti 

krovinį tiesioginiu transportu ar atliekant perkrovimą terminaluose.  

 

5.6. Vežėjas gali atsisakyti krovinio pervežimo: 

- Jei siuntėjas nepristato prekės sutartu laiku, vietoje ir sąlygomis, o vežėjo atsisakymas 

yra grindžiamas kitomis užduotimis, kurios neleidžia atidėti konkretaus krovinio 

gavimo arba, jei ilgiau neįmanoma laikytis pervežimo sutartyje numatyto pristatymo 

termino; 

- Jei siuntėjas nepatvirtina vairuotojo važtaraštyje įrašytų pastabų. 

 

5.7. Jei vežėjas nutraukia pervežimo sutartį dėl nurodytų priežasčių, jis turi teisę į patirtų 

išlaidų kompensaciją, kuri yra ne didesnė nei sutarta pervežimo suma, jei siuntėjas 

neįvykdė savo įsipareigojimų dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo kontroliuoti.  

 

5.8. Jei gavėjas atsisako priimti krovinį jo iškrovimo vietoje, vežėjas turi teisę reikalauti 

siuntėjo patirtų papildomų išlaidų kompensacijos. 

  

5.9. Jei siuntėjas nori pakeisti krovinio pristatymo adresą neiškraunant vilkiko, tai reiškia 

naujos pervežimo sutarties pradžią. Vežėjas turi teisę atsisakyti sudaryti naują sutartį 

ir gali pareikalauti iškrauti krovinį.  

 

5.10. Jei bet kuriuo pervežimo metu vežėjas pastebi, kad bendras krovinio svoris viršija 

siuntėjo nurodytą bendrą svorį, jis turi teisę iškrauti perteklinį krovinį siuntėjo 

išlaidomis ir rizika. 

 

5.11. Jei bendras prekių svoris neviršija teisės aktuose leidžiamų didžiausių bendro svorio 

ribų, krovinys, kurio svoris viršija siuntėjo važtaraštyje nurodytą bendrą svorį, turi būti 

apmokestinamas dvigubu tarifu.  
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5.12. Siuntėjas privalo kompensuoti vežėjui visas vežėjo sumokėtas baudas ir mokesčius dėl 

netinkamai siuntėjo nurodyto bendro krovinio svorio ir kitos neteisingos informacijos 

apie krovinį.  

 

5.13. Vežėjas turi teisę nedelsiant iškrauti ir saugoti, surinkti ar sunaikinti krovinį siuntėjo 

išlaidomis ir padengiant visas vežėjo patirtas išlaidas šiais atvejais: 

- Jei krovimo proceso metu krovinyje pastebimos pavojingos medžiagos ar atliekos, apie 

kurias vežėjas nebuvo tinkamai informuotas iki krovinio gavimo iš siuntėjo; 

- Siuntėjas nesuteikė vežėjui visų pavojingų prekių pervežimui reikalingų dokumentų, 

įskaitant, jei transporto priemonė ar konteineris gabenamas tam tikra jūros dalimi; 

- Siuntėjas nesuteikė jūrų linijų reikalaujamų pervežimo dokumentų; 

- Buvo nustatyta, kad pavojingų prekių klasifikacija, pakuotė ir/ar ženklinimas 

neatitinka pervežimo sąlygų, laikantis reglamentuojančių standartų. 

  

5.14. Vežėjas (vairuotojas) atsisako bet kokių siuntėjo nurodymų, kurie gali sukelti 

vairavimo laiką, greitį ir vairuotojo poilsio režimą reglamentuojančių taisyklių 

pažeidimą. 

 

5.15. Šalys susitarė, kad UAB Schenker turi teisę atsisakyti teikti visas ar dalį paslaugų arba 

nutraukti paslaugų teikimą, jei atitinkamų paslaugų teikimas yra visiškai ar iš dalies 

draudžiamas, įskaitant, tačiau neapsiribojant Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos 

Sąjungos ar nacionaline teise. Paslaugų teikimas yra visiškai ar iš dalies draudžiamas, 

įskaitant, tačiau neapsiribojant teisės aktais dėl kovos su terorizmu ir kovos su 

embargu. UAB Schenker gali pasinaudoti šia teise be papildomo pranešimo ir UAB 

Schenker neprisiima jokios atsakomybės kliento atžvilgiu dėl tokių teisių įgyvendinimo. 

 

5.16. UAB Schenker terminale naudoja automatinę įrangą krovinio svoriui ir išmatavimams 

nustatyti. Visų krovinių svoris ir išmatavimai tikrinami išvykimo terminale. Esant 

nukrypimams nuo kliento užsakyme pateiktos informacijos, UAB Schenker naudoja 

realų rezultatą, gautą po automatinės krovinio patikros. Klientas yra susipažinęs, kad 

tolimesnė dokumentacija, susijusi su kroviniu, įskaitant ir sąskaitą už pervežimą bus 

išrašomi remiantis realiu krovinio svoriu ir išmatavimais. 

  

6. MOKĖJIMAS UŽ PERVEŽIMĄ 

 

6.1. Jei šalys nesusitarė kitaip, paslaugos, pervežimo metu patirtos išlaidos ir kitos 

susijusios išlaidos turi būti apmokamos iki pristatymo.  

 

6.2. Siuntėjas, kaip vežėjui užsakymą pateikiantis subjektas, įsipareigoja sumokėti mokestį 

už pervežimą, nepriklausomai nuo pervežimo mokėjimo sutarties sąlygų, ir kitus 

mokesčius, jei gavėjas neapmokėjo už pristatymą, atsisakė mokėti pervežimo sąskaitą 

ar negali sumokėti už pervežimą (jei krovinys buvo išsiųstas su nuoroda į apmokėjimą 

kitoje pusėje). 
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6.3. Jei vežėjo atliekamas darbas nutraukiamas dėl nuo vežėjo nepriklausančių aplinkybių 

(pvz. streiko, darbo sustabdymo ir t.t.), vežėjas įgyja teisę į kompensaciją už darbą ir 

jo patirtas išlaidas. 

  

6.4. Pervežimo kaina apskaičiuojama atskirai kiekvienam kroviniui pagal skaičiuojamąjį 

svorį. 

  

6.5. Jei krovinį sudėtinga pakrauti dėl jo ypatingos formos ar prastos pakuotės kokybės ir 

jis negali būti kraunamas kartu su kitais kroviniais, pervežimo kaina turi būti 

apskaičiuojama pagal transporto priemonės užimamą grindų plotą – pakrovimo 

metrus. 

 

6.6. Papildomi mokesčiai ir kiti mokėjimai: 

- Be faktinių pervežimo išlaidų, su transportu susijusios papildomos išlaidos bus 

apmokestinamos atskirai pagal standartinį galiojantį kainoraštį arba faktines išlaidas 

(įskaitant papildomus mokesčius už papildomas apsaugos priemones ir pasirašyto 

važtaraščio grąžinimą); 

- Jei pervežamų prekių sudėtyje yra pavojingų medžiagų, bus taikomas papildomas 

mokestis; 

- Papildomas mokestis taikomas už viršytą pakrovimo / pristatymo laiką (prastovos); 

- Už raštiško mokėjimo pranešimo siuntimą gali būti imamas mokestis pagal vežėjo 

standartinį kainoraštį; 

- Siuntėjui draudžiama nemokėti ar atidėti mokėjimą, jei siuntėjas turi pretenzijų vežėjo 

atžvilgiu; 

- Skolininkas turi padengti visus papildomus mokesčius, susijusius su laiku neatliktais 

mokėjimais; 

- Jei mokėjimo terminas baigėsi, kreditorius turi teisę uždrausti disponuoti kroviniu / 

prekėmis. 

 

6.7. Delspinigiams taikomos 0,1 % palūkanos per dieną nuo pradelstos apmokėti sumos. 

Išrašant sąskaitą už delspinigius, yra taikomas aptarnavimo mokestis. Įkainiai pateikti 

papildomų paslaugų kainoraštyje. 

 

 

7. SKUNDAI 

 

7.1. Skundams ir pretenzijoms taikomos CMR Konvencijos nuostatos, Lietuvos ekspeditorių 

bendrosios ekspedijavimo sąlygos bei kiti susiję šalies įstatymai. Pretenzijos turi būti 

pateikiamos raštu su pagrindžiančiais dokumentais.  

 

7.2. Reikalavimų laikymasis yra grindžiamas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos 

Respublikos ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis.  

 

 



  

  
 

UAB Schenker pasilieka teisę keisti UAB Schenker vežimo keliais sąlygas be išankstinio pranešimo.  Šios vežimo keliais 

sąlygos pakeičia visas ankstesnes sąlygas. Šis dokumentas yra taikomas vežant krovinius kelių transportu. Teikiant paslaugas 

taikomos 2015 m. Lietuvos ekspeditorių bendrosios ekspedijavimo sąlygos, Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties 

konvencija (CMR) ir kiti teisės aktai.  

 

L-20220701-02                               UAB SCHENKER VEŽIMO KELIAIS 
SĄLYGOS 

   

  

Kelių transportas    Puslapis  

Versija 2 22  (24)  

2022-07-01 

 

 

8. KELIŲ TRANSPORTO KAINORAŠTIS IR KAINOS PASIŪLYMO SĄLYGOS  

 

8.1. Bendra kainodara ir kainų nustatymo sąlygos 

Kainos apskaičiavimas grindžiamas krovinio svoriu. Jei vežamas didesnių išmatavimų 

krovinys, kaina apskaičiuojama pagal krovinio tūrį ir transporto priemonėje užimamą 

grindų plotą: 

- 1 m³ (cbm) = 333 kg; 

- 1 Ldm (pakrovimo metras) = 1850 kg; 

- 1 Euro padėklas = 0,4 ldm; 

- 1 suomiškas padėklas = 0,5 ldm; 

- Ilginiai kroviniai pagal 2.11 skyrių. 

  

8.2. Kainos už pervežimus apvalinamos 10 kg skaičiuojamojo svorio tikslumu.  

 

8.3. Jei kainos siūlomos už krovinį (išskyrus dalinius krovinius), tai krovinio svoris, pagal 

kurį apskaičiuojama pervežimo kaina, visada apvalinamas į didesnę dalį 1 kg tikslumu. 

 

8.4. Dalinis krovinys yra krovinys, kurio skaičiuojamasis svoris yra 2500 kg ar didesnis, o 

transporto priemonėje lieka vietos kitiems kroviniams. Dalinio krovinio pervežimas 

atliekamas be perkrovimo, išskyrus, jei eismas, muitinė, techninės priežastys ar 

pristatymo sąlygos reikalauja kitaip.  

 

8.5. Į kainą įtraukiama: 

- Procedūros ir išlaidos, nustatytos pagal Incoterms/Combiterms 2000 pristatymo 

sąlygas (UAB Schenker aiškinimas, taikomas ir Incoterms®2010) ir patiriamos po 

krovinio pristatymo UAB Schenker, išskyrus atvejus, jei šalys iš anksto susitarė kitaip; 

- Pakrovimo ir iškrovimo laikas pagal 4.10. skyrių, priklausomai nuo krovinio tūrio;  

- Krovinio pristatymas pagal nustatytą laiko grafiką, išskyrus atvejus, jei šalys susitarė 

kitaip;  

- Ekspeditoriaus ir vežėjo atsakomybės draudimas. 

 

8.6. Į kainą neįtraukiama: 

- Dalinio ir pilno krovinio pakrovimo ir iškrovimo paslaugos; 

- Krovinio pakavimas; 

- Dalinio ir pilno krovinio tvirtinimas; 

- Pavojingų prekių (ADR/IMDG) vežimo metu patirtos išlaidos; 

- Valstybiniai mokesčiai ir rinkliavos išvykimo ir paskirties valstybėje; 

- Dėl krovinių perdavimo muitinės sandėliuose, uostuose ir/ar oro uostuose patirtos 

išlaidos; 

- Kiti mokesčiai ar oficialios išlaidos, kurios buvo patirtos iki krovinio pristatymo UAB 

Schenker; 

- Papildomos paslaugos, nurodytos UAB Schenker papildomame kainoraštyje. 
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8.7. Papildomos paslaugos 

Šalys turi atskirai susitarti dėl papildomų užsakytų paslaugų teikimo (pavyzdžiui, 

pakuotės, pakrovimo paslaugos, saugojimo, stebėjimo, grynųjų pinigų surinkimo 

pristatymo metu (CAD/COD), pervežimo su laiko garantija, pavojingų prekių vežimo ir 

t.t.). Papildomos paslaugos ir tokių paslaugų kainos yra nurodytos papildomame 

kainoraštyje. UAB Schenker turi teisę teikti papildomas paslaugas esant poreikiui, be 

jokio išankstinio susitarimo ir apmokestinti klientą pagal papildomą kainoraštį. 

 

8.8. Saugojimo / trumpalaikio sandėliavimo mokestis 

Jei krovinys tampa vėluojančių sąskaitų apmokėjimo užtikrinimo objektu ar vėluojama 

priimti krovinį, turi būti mokamas saugojimo mokestis pagal papildomą kainoraštį.

  

 

8.9. Kuro priemoka 

Kuro priemoka yra pridedama prie pervežimo kainos pagal Schenker UAB tinklalapyje 

pateiktą priemokos dydį procentais. Kuro priemoka apskaičiuojama remiantis Europos 

Komisijos interneto svetainėje skelbiama savaitės mažmenine degalų kaina ( Weekly 

Oil Bulletin (europa.eu) -> Prices over time -> 2005 onwards -> LT -> Prices with taxes, 

per CTR -> Gas oil automobile Automotive gas oil Dieselkraftstoff (I) 1000L). Šios 

priemokos pokytis kitai savaitei skaičiuojamas kartą per savaitę, penktadieniais. Kuro 

priemoka yra taikoma pagal krovinio atvykimo į UAB Schenker terminalą datą. 

 

8.10. Mokėjimo sąlygos 

Mokėjimas už paslaugas turi būti atliekamas iki krovinio paėmimo / pristatymo, 

išskyrus atvejus, jei šalys susitarė kitaip. Jei buvo sudaryta kredito limito ir paslaugų 

apmokėjimo atidėjimo sutartis, mokėjimas už paslaugas turi būti atliekamas pagal 

sutarties sąlygas. Krovinys gali tapti pradelstų mokėjimų užtikrinimo objektu, jei 

sąskaitos už anksčiau suteiktas paslaugas nėra apmokėtos, arba kredito limitas buvo 

viršytas. 

  

8.11. Krovinio draudimas 

UAB Schenker atsakomybė yra ribojama pagal CMR Konvenciją – 8,33 SDR už realaus 

svorio kg. Šalys gali užsakyti papildomą krovinio draudimą susijusios rizikos valdymui. 

Papildomo draudimo paslauga turi būti užsakoma raštu pateikiant užsakymą.  

 

8.12. Sutarties nutraukimas 

Jei klientas nevykdo įsipareigojimų, UAB Schenker turi teisę vienašališkai nutraukti 

sutartį ir pareikalauti kompensacijos už patirtas išlaidas. Tai neapriboja ir nepanaikina 

UAB Schenker teisių ir įsipareigojimų pagal įstatymus. 

 

 

  

 

https://www.dbschenker.com/ee-en
https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en?redir=1
https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en?redir=1
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8.13. Kainoraščio ir pasiūlymo sąlygų pasikeitimai 

UAB Schenker pasilieka teisę vienašališkai keisti sąlygas dėl pagrįstų priežasčių 

(daugiausiai susijusių su esminiais ekonominės situacijos pasikeitimais), ir pasibaigus 

kainoraščio ar pasiūlymo galiojimui. UAB Schenker turi informuoti klientą likus ne 

mažiau nei 10 dienų iki pasikeitimų įsigaliojimo. 

 

 

8.14. Paslaugos fiziniams asmenims 

UAB Schenker teikia paslaugas fiziniams asmenims (nurodytiems kaip gavėjas ar 

siuntėjas) tik išankstiniu raštišku susitarimu. Klientas turi apmokėti visas susijusias 

išlaidas pagal UAB Schenker sąskaitą (-as), nepriklausomai nuo to, ar išlaidos buvo 

sutartos iš anksto.  

 

8.15. Atsisakymas teikti paslaugas 

Jei čia nurodytos paslaugos ar jų dalis yra draudžiamos pagal bet kuriuos įstatymus ar 

taisykles, įskaitant, tačiau neapsiribojant JAV teise, Europos Sąjungos teise ar 

nacionaline teise, įskaitant, tačiau neapsiribojant įstatymais ir kitais teisės aktais, 

susijusiais su kova su terorizmu ir embargu, UAB Schenker gali savo nuožiūra bet 

kuriuo metu iš dalies ar visiškai atšaukti paslaugos teikimą be išankstinio pranešimo ir 

be jokios atsakomybės prieš klientą. 


