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Bendra informacija 
 

• Šios UAB Schenker Bendrosios oro ir jūrų transporto kainų pasiūlymo ir ekspedijavimo sąlygos 
yra taikomos visoms tarp UAB Schenker ir Kliento sudarytoms sutartims dėl UAB Schenker 
transporto paslaugų vykdymo ir krovinių gabenimo. 

• Klientui priėmus UAB  Schenker kainos pasiūlymą, šalys susitaria dėl šių bendrųjų sąlygų 
taikymo. 

• UAB Schenker turi teisę keisti šias bendrąsias sąlygas pateikusi Klientui išankstinį 
pranešimą likus 30 kalendorinių dienų iki keitimo. 

Krovinys 
 

• Krovinys - tai iš vieno siuntėjo siunčiamos prekės į vieną paskirties vietą vienam gavėjui pagal 
vieną važtaraštį. 

• Siuntėjas yra atsakingas už tinkamą krovinio pakavimą. Krovinys turi būti supakuotas tokiu 
būdu, kuris apsaugotų prekes jų gabenimo metu. 

• Jei krovinio pakavimui naudojamos medinės pakavimo medžiagos, jos privalo  būti paruoštos 
vadovaujantis Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriato Tarptautiniu 
fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 (International Standarts for Phytosanitary Measures 
No. 15 – ISPM 15) nustatytais reikalavimais, atliekant terminį medienos apdorojimą arba 
atliekant fumigaciją. 

 
Transporto užsakymas 

 
• Transporto užsakymai pateikiami el. paštu arba per eSchenker sistemą. 
• Jei Klientas sutinka su UAB Schenker pateiktu kainos pasiūlymu pagal transporto užsakymą, 
šalys sudaro transporto sutartį. 

 
Mokestis už transportą 

 
• Kainos pasiūlyme nurodytas mokestis už transportą neapima mokesčio už specialų krovinio 

tvarkymą ar kitų ypatingų sąlygų vykdymą (įskaitant laiko įsipareigojimą), išskyrus, jei tai yra 
nurodyta kainos pasiūlyme. 

• Papildomų paslaugų kainoraštis yra naudojamas vietinėms paslaugoms Lietuvoje. 
• Mokesčio už transporto suma nurodoma kainos pasiūlymo valiuta. Mokestis už transportą gali 

būti perskaičiuojamas eurais pagal sąskaitos dieną galiojančią Europos centrinio banko valiutos 
keitimo normą. 

• Mokestis už jūrų transportą (LCL) apskaičiuojamas pagal krovinio svorį ir tūrinį svorį. 
Konteineriais gabenamų krovinių tūrio ir svorio santykis (LCL) yra 1 m3 = 1000 kg. Jei krovinio 
tūrinis svoris viršija krovinio svorį, mokestis apskaičiuojamas pagal tūrinį svorį. Mokesčio už 
transportą apskaičiavimas grindžiamas faktiniais duomenimis apie krovinį. 

• Mokestis už oro transportą apskaičiuojamas pagal krovinio svorį ir tūrinį svorį. Oru gabenamų 
krovinių tūrio ir svorio santykis yra 1 m3 = 167 kg. Jei krovinio tūrinis svoris viršija krovinio svorį, 
mokestis apskaičiuojamas pagal tūrinį svorį. Mokesčio už transportą apskaičiavimas 
grindžiamas faktiniais duomenimis apie krovinį.  

• Į mokestį už pervežimą įtraukti Incoterms 2020 pristatymo sąlygose nurodyti veiksmai ir 
išlaidos, kurios atsiranda pristačius krovinį UAB Schenker, jei šalys iš anksto nesusitarė kitaip. 
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• Į mokestį už pervežimą nėra įtraukti valstybiniai mokesčiai (įskaitant muito mokesčius) kilmės 
ar paskirties valstybėje, jei kainų pasiūlyme nėra nurodyta kitaip. Į mokestį nėra įtrauktos 
išlaidos, kurios gali atsirasti dėl krovinio patikrinimo muitinėje. 

Pristatymo terminas 
 

Kainos pasiūlyme nurodytas pristatymo terminas yra preliminarus ir galioja nuo oro uosto / uosto iki 
oro uosto / uosto. Į planuojamą pristatymo terminą neįtraukiamas laikas, skirtas muitinės formalumų 
tvarkymui kilmės / paskirties valstybėje, krovinio tvarkymui oro uoste / uoste, krovinio atsiėmimui ar 
krovinio pristatymui galutiniam gavėjui reikalingas laikas. 

 
Papildomos paslaugos 

 
Šalys turi atskirai susitarti dėl visų nestandartinių paslaugų. Mokesčiai už tokias paslaugas yra pateikti 
papildomame kainoraštyje (pavojingi kroviniai, muitinės formalumai, krovinio draudimas, paslaugų 
teikimas pasibaigus darbo laikui). Jei krovinys pristatomas pagal išankstinio apmokėjimo prieš  
pristatant krovinį sąlygą (COD/CAD), UAB Schenker bendrovei turi būti pateikiamas išankstinis raštiškas 
nurodymas dėl apmokėjimo tipo ar pinigų gavimo. 

 
Mokėjimo sąlygos 

 
• Paslaugos turi būti apmokamos iš anksto iki krovinio išsiuntimo arba pristatymo pagal kainos 

pasiūlyme nurodytas atitinkamas INCOTERMS (mokėjimo) sąlygas. 
• Kreditas (įskaitant ir muitinės mokesčius) yra galimas, jei su UAB Schenker yra sudaryta kredito 

limito sutartis. 
• UAB Schenker turi teisę sulaikyti krovinį, jei mokėjimas už ankstesnes paslaugas ar 

išankstinis mokėjimas nebuvo atliktas arba buvo viršytas UAB Schenker suteiktas kredito 
limitas. 

• Visos pretenzijos dėl išrašytų sąskaitų turi būti pateikiamos UAB Schenker per 5 darbo dienas 
nuo sąskaitos išrašymo datos. Vėliau pateiktos pretenzijos nėra nagrinėjamos. Laiku pateikta 
pretenzija neatleidžia šalies nuo įsipareigojimo laiku apmokėti sąskaitą už pervežimą. 

• Jei Klientas vėluoja apmokėti sąskaitą, jis privalo mokėti 0,1% dydžio delspinigius nuo 
pavėluotos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną iki visas įsiskolinimas yra 
padengiamas. 

 
Muitinės formalumai 

 
UAB Schenker atlieka visus muitinės formalumus tiesioginio atstovavimo principu. Klientas turi pateikti 
tinkamą įgaliojimą atlikti tokius veiksmus. UAB Schenker gali pateikti visą išsamią informaciją ir 
instrukcijas šiuo klausimu susisiekus su klientų aptarnavimo skyriumi. 

 
Saugojimo / sandėliavimo mokestis 

 
Jei krovinys yra sulaikomas dėl apmokėjimo už paslaugas sąlygų nesilaikymo ar dėl kliento kaltės 
vėluojama jį priimti, UAB Schenker taiko saugojimo / sandėliavimo mokestį pagal papildomų paslaugų 
kainoraštį. 

 
Kitos nuostatos 

 
• Klientas neturi teisės užskaityti pateiktų pretenzijų UAB Schenker atžvilgiu sumos ir dėl 

to atsisakyti savo įsipareigojimų vykdymo (sąskaitų apmokėjimo) dėl bet kokių 
priežasčių. 

 
• Atkreipiame jūsų dėmesį, kad UAB Schenker atsakomybė yra ribota ir apibrėžiama tai 

reglamentuojančiose taisyklėse. 
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• Jei bet kurie įstatymai ar kiti teisės aktai, įskaitant, tačiau neapsiribojant JAV įstatymais, 
Europos Sąjungos ar nacionaliniais įstatymais, įskaitant, tačiau neapsiribojant kovos su 
terorizmu ir embargu įstatymais ir teisės aktais, draudžia teikti čia numatytas paslaugas ar jų 
dalis, Schenker turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu iš dalies ar visiškai nutraukti paslaugos 
teikimą be išankstinio pranešimo ir neprisiimant jokios atsakomybės prieš Klientą. 

 

Reglamentuojančios taisyklės 
 

Visoms kitoms kainos pasiūlyme, prieduose ar bet kuriuose ginčuose nenurodytoms nuostatoms visų 
pirma taikomos Bendrosios Lietuvos ekspeditorių asociacijos sąlygos, o vėliau – atitinkami nacionaliniai 
ir tarptautiniai teisės aktai. 

 
Kainos pasiūlymas galioja 

 
• Iki kito kainos pasiūlymo, jei nėra nurodyta kitaip; 
• Jei pateikti duomenys yra išsamūs ir tikslūs. Jei krovinio parametrai ir/ar pobūdis reikšmingai 

pasikeitė, kainos pasiūlymas turi būti peržiūrimas. Taip pat jei UAB Schenker pradėjus teikti 
paslaugą, paaiškėja, kad pasikeitė krovinio duomenys ar sąlygos, ir UAB Schenker gali toliau 
tęsti paslaugos vykdymą, Klientas privalo sumokėti faktines išlaidas pagal UAB Schenker 
išrašytą sąskaitą; 

• Jei sąskaitoje naudojamos valiutos ir euro keitimo santykio pokytis neviršija 5%. 
 
 

Tikimės malonaus bendradarbiavimo,  
UAB Schenker 
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