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1 straipsnis - Sąvokos
Paskyrimas: aiškus vidaXL pareiškimas Pirkėjui, kad aukcionas, kuriame Pirkėjas pateikė pasiūlymą, yra
priskiriamas Pirkėjui. Šis pareiškimas gali reikšti, kad patvirtinimas buvo išsiųstas el. paštu;
Aukcionas : internetinis aukcionas, kurį siūlo vidaXL, Aukciono Svetainėje;
Aukciono Nuostatos ir Sąlygos : šios bendrosios sąlygos aukcionams;
Aukciono Svetainė: svetainė, kuri veikia pagal URL vidaxl.lt ir bet kurios kitos interneto svetainės paskirtos
vidaXL.
Dalyvis : vartotojas, užsiregistravęs dalyvauti Aukcionuose arba užsiregistravęs dalyvauti viename Aukcione;
Pirkėjas: Dalyvis, kuriam priskirtas paskyrimas;
Vartotojas : fizinis asmuo, veikiantis ne profesijos ar verslo pagrindu;
Pasiūlymas: Dalyvio pasiūlyta suma už prekę Aukcione, įskaitant mokesčius;
Asmeniniai duomenys : (Asmeniniai) duomenys, kurie turi būti pateikiami Vartotojo vidaXL, siekiant
užsiregistruoti ir varžysis Aukcione, kad būtų galima atsekti jo fizinį asmenį;
Pirkimo sutartis : pirkimo sutartis tarp asmens, pateikusiam didžiausią pasiūlymą Aukcione ir vidaXL, paskyrimo
pagrindu.
vidaXL: vidaXL Europe B.V.

2 straipsnis - Taikymas
2.1. Be BENDRŲJŲ NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ, BENDROSIOS SĄLYGOS AUKCIONAMS taip pat
taikomos vidaXL ir Dalyvio santykiams kiekviename vidaXL Aukcione, Aukciono Svetainės naudojimui,
Dalyvio registracijai vidaXL dalyvauti Aukcionuose ir kiekviename vykstančiame Aukcione. Bet kurios
(bendrosios) Dalyvio sąlygos vidaXL yra atmetamos.
2.2. Dalyvaudami Aukcione, Dalyviai sutaria tarpusavyje ir Vartotojas sutaria su vidaXL, kad jis arba ji
privalo elgtis pagal šias Bendrąsias Nuostatas ir Sąlygas Aukcionams ir yra saistomi iš to kylančių
teisinių įsipareigojimų. Dalyvis privalo besąlygiškai laikytis visų sąlygų ir susilaikyti nuo veiksmų, kurie
gali pakenkti vidaXL interesams, kaip interneto aukcionų valdytojai.

3 straipsnis - Registracija
3.1. Norint dalyvauti Aukcione, Dalyvis iš anksto turi būti užsiregistravęs Aukciono Svetainėje, vidaXL
nustatytu būdu. Be to, Dalyvis jo / jos dalyvavimu Aukcione patvirtina, kad yra autorizuotas atlikti
teisinius veiksmus. Dalyvis taip pat patvirtina, (Paskyrimo atveju) kad yra autorizuotas įgyvendinti
Pirkimo sutartį atitinkamame Aukcione. Be to, Dalyvis privalo besąlygiškai sutikti su BENDROSIOMIS
NUOSTATOMIS IR SĄLYGOMIS ir BENDROSIOMIS AUKCIONŲ SĄLYGOMIS. vidaXL pasilieka teisę
bet kuriuo metu atsisakyti registruoti ir atsakyti dalyvauti aukcionuose, dėl savų priežasčių, ir nutraukti
bet kokią sutartį.
3.2. Dalyvis privalo tinkamai save identifikuoti pirmojo prašymo vidaXL metu. Nepavykus to atlikti, Dalyviui
neleidžiama dalyvauti Aukcione.
3.3. Dalyvis privalo užtikrinti, kad teikiama Dalyvio vidaXL registracijos informacija yra užpildyta teisingai ir
tinkamai. Be to, Dalyvis garantuoja jo/jos teikiamos informacijos tikslumą ir išsamumą. Pasikeitus šiai
informacijai, Dalyvis privalo nedelsiant informuoti vidaXL dėl šių pokyčių.
3.4. Dalyvio Aukcione naudojami vartotojo vardas ir slaptažodis yra griežtai asmeninė informacija ir negali
būti Dalyvio perduodama trečiosioms šalims. Jei Dalyvis baiminasi, kad kitas asmuo žino jo slaptažodį,
Dalyvis nedelsdamas turi apie tai informuoti vidaXL. Dalyvis yra atsakingas už visus aukcione
vykstančius veiksmus, kurie atsiranda dėl jo slaptažodžio ir (arba) naudotojo vardo naudojimo, netgi
piktnaudžiavimo atvejais, jei konkurso dalyvis buvo nerūpestingas naudodamas savo vartotojo vardą ir
slaptažodį. vidaXL turi teisę reikalauti, kad būtų įvykdyti konkurso Dalyvio mokėjimo įsipareigojimai dėl
pasiūlymų, kurie įvyko naudojant Dalyvio slaptažodį ir vartotojo vardą.

4 straipsnis - Privatumas
4.1. vidaXL savo Aukciono Svetainėje naudos Dalyvio (asmens) duomenis pagal Privatumo Nuostatas.
Dalyvis, lankydamasis Aukciono Svetainėje, turi visada susipažinti su naujausiais Privatumo Nuostatų
pakeitimais.

5 straipsnis - Sauga
5.1. vidaXL naudoja visas įmanomas pastangas, siekiant apsaugoti savo sistemas nuo duomenų praradimo
ir / ar neteisėto naudojimo ir naudoti tinkamas technines ir organizacines priemones, tai padaryti.
5.2. Dalyvis privalo prieš vidaXL užtikrinti jo / jos kompiuterio, ar bet kurio kito prietaiso apsaugą nuo virusų
ar bet kokių kitų neteisėtų programų ar laikmenų, kurios gali išplisti internetu, apsilankius Aukciono
Svetainėje. Be to, Dalyvis turi imtis reikiamų priemonių, apsisaugoti nuo neleistino trečiosios šalies jo
slaptažodžio ar vartotojo vardo, naudojimo.

6 straipsnis - Aukciono procedūra
6.1. Aukciono rengimas ir vykdymas nustatomas tik vidaXL. Tai be kita ko reiškia, kad vidaXL nustato
sandėrių pirmenybę prieš Aukcioną ir jo metu, ir turi įgaliojimus nustatyti, ar, jei vidaXL nuomone yra
pagrįstų priežasčių, nepraleisti žmonių tolesniam dalyvavimui, uždaryti vieną ar kelis Aukcionus ar keisti
(aukcionų sudarymą), nepripažinti pasiūlymo ir paskelbti negaliojančiu, sustabdyti, atnaujinti ar atšaukti
Aukcioną ar imtis kitų būtinų veiksmų.
6.2. Aukciono trukmė yra nurodyta Aukciono Svetainėje. Nepaisant to, vidaXL bet kuriuo metu turi teisę
atšaukti, nutraukti, sustabdyti ar pratęsti Aukcioną (pirma laiko). Jei Aukcionas nėra atviras visiems
Dalyviams dėl techninių problemų, vidaXL pasinaudos teise pratęsti Aukcioną, bet vidaXL neprivalo to
daryti.
6.3. Dalyvis įpareigotas vidaXL ar jos vardu, laikytis instrukcijų ir nurodymų, pateiktų jam ar jai Aukciono
atveju.
6.4. Aukcionai vyks išvardyta Aukciono kataloge, esančiame Aukciono Svetainėje, tvarka. Tačiau,
pasiliekama teisė nukrypti nuo sekos.
6.5. Dalyvis sutinka su specialiomis sąlygomis, kurios gali atsirasti Interneto Aukciono metu ir galinčiomis
kilti (techninėmis) problemomis. Šios problemos gali būti: negalimumas naudotis Aukciono Svetaine
arba konkrečiu Aukcionu, neįmanoma pateikti Pasiūlymo, gedimus ar trūkumus Aukciono Svetainėje ir /
arba naudojamos aparatūros ir / arba tinklo ryšių ir / arba programinės įrangos, kurios pagrindu veikia
Aukciono Svetainė. Be to, Aukciono svetainės ir/ar pagrindinės sistemos priežiūra gali reikšti, kad gali
iškilti problemos, dėl kurių bus ribojama prieiga į Aukciono Svetainę ir/ar Aukcioną ir/ar Pasiūlymo
pateikimą.

7 straipsnis - Aukcionų aprašymas

7.1. Parduodamo daikto aprašymai ir visa informacija, esanti Aukciono Svetainėje yra parengti “know best”
pagrindu. Tačiau gali būti atvejų, kad Aukciono aprašymas bus neteisingu ar neišsamiu.

8 straipsnis - Pasiūlymas
8.1. Pasiūlymas turi būti teikiamas nustatyta tvarka, nurodyta vidaXL Aukciono Svetainėje. Aukcionas yra
atliekamas "aukščiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui" principu. vidaXL, bet kuriuo metu per Aukcioną, turi
teisę pakeisti būdą, kuriuo atliekamas Aukcionas, visada yra įrodymas tik (vieno) viešojo vidaXL
kvietimo pateikti pasiūlymą. vidaXL turi teisę nepripažinti pasiūlymo, jei vidaXL nuomone, tam yra
pagrįstų priežasčių.
8.2. Dalyvio pateiktas Pasiūlymas bus laikomas teisiškai įpareigojančiu pasiūlymu vidaXL. Dalyvis yra
saistomas Pasiūlymo, kuris yra neatšaukiamas ir besąlyginis. Bet kuris Dalyvis, pateikęs pasiūlymą, yra
laikomas, pateikęs pasiūlymą už save ir susijęs pasiūlymu su vidaXL bei privalo laikytis įsipareigojimų,
kylančių iš jo / jos Pasiūlymo vidaXL. Tai taip pat taikoma, jei Dalyvis veikia Trečiosios šalies vardu.
8.3. Jei keli asmenys kartu pateikia Pasiūlymą (arba pateikė Pasiūlymą praeityje) jie kartu ir atskirai yra
atsakingi už prievoles vidaXL.
8.4. vidaXL turi teisę dalyvauti Aukcione ir teikti pasiūlymus Aukcionuose Trečiosios šalies vardu.

9 straipsnis - Išvada dėl Pirkimo sutarties
9.1. Bet kuris Pasiūlymas, pateiktas vidaXL Aukcione yra laikomas teisiniu pasiūlymu įsigyti prekę. Jūs
negalite atsiimti Pasiūlymo, išskyrus tam tikras aplinkybes, leidžiamas pagal taikomus teisės aktus,
pavyzdžiui, kai prekė neatitinka pateikto aprašymo, jos Aukciono Svetainėje.
9.2. Dalyvavimas Aukcione nereiškia, kad daiktai galiausiai bus parduoti Dalyviui. Net jei Aukciono
Svetainėje yra nurodyta, kad aukcionas vyksta pagal didžiausią pasiūlytą kainą, tai nebūtinai prives prie
Pirkimo sutarties.
9.3. Dalyvis žino, kad daiktai, kurie yra parduodami Aukcionuose yra vidaXL nuosavybė. Pirkimo sutartis yra
sudaroma tarp Pirkėjo ir vidaXL.

10 straipsnis - Sąskaitos išrašymas ir apmokėjimas
10.1. Jei nesusitarta kitaip, klientas sumą privalo sumokėti per 3 dienas nuo internetinio aukciono pabaigos.
10.2. Parduodant produktus vartotojams, niekada nėra leidžiamas daugiau nei 50% išankstinis apmokėjimas.
Jei nurodytas išankstinis apmokėjimas, vartotojas gali pareikšti teises tik tada, kai buvo įvykdytas
nustatytas išankstinis apmokėjimas.
10.3. Vartotojas turi pareigą nedelsiant pranešti operatoriui apie duomenų ar mokėjimo duomenų
netikslumus.
10.4. Naudotojo įsipareigojimų nevykdymo atveju operatorius, kuriam taikomi teisiniai apribojimai, turi teisę
apmokestinti vartotoją pagrįstomis išlaidomis.
10.5. Neleidžiama naudoti kuponų kodų mokant už prekes įsigytas Aukciono metu.

11 straipsnis - Taikoma teisė
11.1. Kilus ginčams dėl šių Bendrųjų Sąlygų Aukcionams, ir ginčams, galintiems kilti Aukcionų metu, yra
taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12 straipsnis - Kitos išlygos
12.1. vidaXL pasilieka teisę keisti Bendrąsias Sąlygas Aukcionams bet kuriuo metu. Esant pokyčiams, naujos
sąlygos taikomos nuo sekančio Aukciono pradžios. Sandorio pradžioje galiojančios Nuostatos ir sąlygos
bus taikomos tol, kol bus baigtas šis sandoris. Jūsų tolesnis Paslaugų naudojimas po bet kurių Nuostatų
ir sąlygų pakeitimų laikomas jūsų privalomu sutikimu dėl šių pakeitimų.

