
CIRCLE K DOVANŲ KUPONŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS 

Redakcija galioja nuo 2019 m. kovo 12 d. 

1. Bendrosios sąlygos 

1.1. Šios Circle K dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimo sąlygos (kaip galioja 
užsakymo pateikimo dieną) („Sąlygos“) tampa tarp Circle K Lietuva, UAB, kurios 
juridinio asmens kodas yra 211454910 ir kurios registruota buveinė yra J. 
Jasinskio g. 16A, Vilnius, Lietuva, („Circle K“) ir kliento, nurodyto Circle K dovanų 
kuponų užsakyme, („Klientas“) apsikeisto Circle K dovanų kuponų užsakymo 
(„Užsakymas“) neatskiriama dalimi. 

1.2. Su šiomis Sąlygomis galima susipažinti interneto svetainėje www.circlek.lt1; 
Klientui pareikalavus, Circle K įsipareigoja pateikti šių Sąlygų kopiją Klientui. 
Circle K pareiškia, jog ji nesutinka su bet kokiomis Kliento vienašališkai 
pasiūlytomis standartinėmis sąlygomis; bet kokios tokios sąlygos neturi ir 
neturės teisinės galios. 

1.3. Užsakymo ir šių Sąlygų tikslais, „Circle K dovanų kuponas“ arba „kuponas“ 
reiškia Užsakyme nurodytą Circle K dovanų kuponą (vieną ar daugiau), kuris gali 
būti kortelės, kodo, elektroninio dokumento ar kitos formos ir kurio turėtojas 
gali jį panaudoti šiose Sąlygose nurodyta tvarka atsiskaitydamas už Circle K 
parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas. 

2. Kuponų užsakymas 

2.1. Kliento Circle K pateiktas Užsakymas yra laikomas pasiūlymu sudaryti 
Circle K dovanų kuponų pirkimo-pardavimo sutartį (oferta). Kad turėtų teisinę 
galią, Užsakymas privalo būti Kliento Circle K pateiktas raštu Užsakyme 
nurodytu Circle K adresu ir būdu. Užsakyme Klientas įsipareigoja nurodyti jame 
reikalaujamą nurodyti informaciją. Klientas įsipareigoja pasirašyti Užsakymą. 
Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakyme nurodyta informacija būtų tiksli ir 
išsami. Užsakyme Klientas įsipareigoja nenurodyti jokių sąlygų, kurios 
prieštarautų šioms Sąlygoms; bet kokios tokios sąlygos neturi ir neturės teisinės 
galios. 

2.3. Kliento pateiktas Užsakymas bus laikomas Circle K priimtu vykdyti Circkle K 
jį patvirtinus – Circle K Klientui pateikus Užsakymo patvirtinimą. Circle K 
įsipareigoja patvirtinti (priimti vykdyti) Užsakymą arba atsisakyti jį patvirtinti per 
protingą terminą nuo Užsakymo gavimo dienos. Circle K gali atsisakyti tvirtinti 
(priimti vykdyti) Užsakymą, jeigu Circle K jo negali įvykdyti arba yra bet kokia 
kita priežastis. Circle K įsipareigoja Klientui pateikti Užsakymo patvirtinimą raštu 
Užsakyme nurodytu Kliento adresu ir būdu. Užsakymo patvirtinime Circle K 
įsipareigoja nurodyti jame reikalaujamą nurodyti informaciją. Užsakymo 
patvirtinimas nėra pasirašomas. 

2.4. Circle K patvirtinus (priėmus vykdyti) Užsakymą, Circle K įsipareigoja 
perduoti Klientui Užsakymo patvirtinime nurodytus Circle K dovanų kuponus, o 
Klientas įsipareigoja juos priimti ir sumokėti už juos Užsakymo patvirtinime 
nurodytą kainą. Tuo pačiu Circle K įsipareigoja užtikrinti, kad kuponųo turėtojai 
galėtų panaudoti kuponus pagal tvarką nurodytą šiose Sąlygose, o Klientas 
įsipareigoja užtikrinti, kad kuponų turėtojai naudotų juos pagal tvarką nurodyta 
šiose Sąlygose. 

3. Kuponai; jų perdavimas, priėmimas 

3.1. Circle K įsipareigoja išsiųsti (perduoti) Klientui, o Klientas įsipareigoja gauti 
(priimti) Circle K dovanų kuponus Užsakyme nurodytu Kliento adresu ir būdu. 
Circle K įsipareigoja išsiųsti (perduoti) Klientui Circle K dovanų kuponus per 
protingą terminą nuo jų kainos sumokėjimo dienos. 

3.3. Circle K įsipareigoja užtikrinti, kad ant kiekvieno Circle K dovanų kupono 
būtų nurodytas kupono pavadinimas (rūšis), kupono vertė (jei taikoma), 
identifikacinis numeris, galiojimo terminas, pagrindinės jo panaudojimo 
sąlygos; Circle K gali pasirinkti nurodyti ir kitą informaciją. 

3.4. Circle K įsipareigoja užtikrinti, kad kiekvienas Circle K dovanų kuponas 
galiotų 3 mėnesius nuo Užsakymo pateikimo Circle K dienos. 

3.5. Circle K gali nustatyti mažiausią Circle K parduodamų kuponų skaičių; 
įprastai, Circle K parduodamų kuponų skaičius negali būti mažesnis nei 10 
vienetų. 

4. Kupono panaudojimas 

4.1. Circle K dovanų kuponas gali būti panaudotas tik: (1) vieną kartą ir jo 
galiojimo metu; (2) Circle K valdomose visapusio aptarnavimo degalinėse, 
esančiose Lietuvos Respublikoje; ir tik (3) atsiskaitant už Circle K parduodamas 
prekes ar teikiamas paslaugas. 

4.2. Circle K dovanų kuponas privalo būti pateiktas prieš atsiskaitymą. Pateiktas 
kuponas paimamas ir negrąžinamas. 

4.3. Prekių ar paslaugų kuponas gali būti panaudotas tik atsiskaitant už jame 
nurodyto pavadinimo, asortimento ir kiekio prekes ar paslaugas. 

                                                                 
1https://www.circlek.lt/lt_LT/pg1334088594584/VERSLUI/PARDUOTUVE/Circlekdovan%C
5%B3kuponai.html 

4.4. Vertės kuponas gali būti panaudotas atsiskaitant už prekes ar paslaugas 
suma atitinkančia jame nurodytą vertę (nominalą). Vertės kuponas negali būti 
panaudotas dalimis.  

4.5. Jeigu prekių ar paslaugų kaina yra didesnė nei kupono vertė, trūkstama 
kainos dalis privalo būti primokėta grynaisiais pinigais. Jeigu prekių ar paslaugų 
kaina yra mažesnė nei kupono vertė, kupono vertės likutis neišmokamas ir 
kuponas negali būti panaudotas pakartotinai. 

4.6. Circle K dovanų kuponas negali būti panaudotas atsiskaitant už kitų asmenų 
parduodamas prekes ir (ar) teikiamas paslaugas (pavyzdžiui, loterijų bilietus), už 
kitus kuponus, už alkoholinius gėrimus, tabako gaminius ir (ar) kitas prekes ir 
(ar) paslaugas, kurių pardavimas, panaudojant kuponus, yra negalimas pagal 
taikomą teisę. 

4.7. Circle K dovanų kuponas negali būti panaudotas ir už jį sumokėta kaina 
(pinigai) negrąžinama, jeigu yra pasibaigęs jo galiojimo terminas. 

4.8. Circle K dovanų kuponas negali būti panaudotas ir už jį sumokėta kaina 
(pinigai) negrąžinama, jeigu jo negalima identifikuoti (negalima aiškiai matyti jo 
identifikacinio numerio ar kitų ženklų). 

4.9. Klientas įsipareigoja laikytis šiose Sąlygose nurodytų Circle K dovanų 
kupono panaudojimo sąlygų, taip pat su jomis supažindinti būsimą kupono 
turėtoją; kupono turėtojas taip pat privalo laikytis šiose Sąlygose nurodytų 
Circle K dovanų kupono panaudojimo sąlygų. 

4.10. Klientas ir Circle K dovanų kupono turėtojas privalo nedelsiant pranešti 
Circle K, jeigu kupono negalima panaudoti dėl aplinkybių, už kurias yra 
atsakinga Circle K. 

5. Kupono pratęsimas, keitimas, dublikato išdavimas, priėmimas atgal 
(sumokėtos kainos grąžinimas) 

5.1. Circle K dovanų kupono galiojimo terminas nepratęsiamas, kuponas į 
pinigus ar kitus kuponus nekeičiamas, kupono dublikatas neišduodamas, 
kuponas atgal nepriimamas ir už jį sumokėta kaina (pinigai) negrąžinama. 

6. Kupono praradimas (žuvimas), sugadinimas, neteisėtas panaudojimas 

6.1. Klientas ir Circle K dovanų kupono turėtojas privalo saugoti kuponą ir 
užtikrinti, kad jis nebūtų prarastas (nežūtų), nebūtų sugadintas ir nebūtų 
panaudotas neteisėtai; rizika susijusi su kupono neišsaugojimu tenka Klientui ir 
kupono turėtojui. 

7. Kaina; mokėjimai 

7.1. Klientas įsipareigoja už Circle K dovanų kuponus Circle K sumokėti 
Užsakymo patvirtinime nurodytą kainą pagal Circle K išrašytą ir Klientui pateiktą 
sąskaitą ar kitą mokėjimo dokumentą. 

7.2. Klientas įsipareigoja apmokėti Circle K išrašytą ir jam pateiktą sąskaitą ar 
kitą mokėjimo dokumentą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo šios 
sąskaitos ar kito mokėjimo dokumento išrašymo dienos. 

7.3. Jeigu Klientas laiku nesumoka Circle K už Circle K dovanų kuponus, Circle K 
gali sustabdyti iš Užsakymo ir (ar) šių Sąlygų kylančių savo prievolių vykdymą, 
taip pat ir kuponų galiojimą. 

7.4. Klientas įsipareigoja mokėjimą atlikti mokėjimo pavedimu, pervedant jį į 
Circle K išrašytoje ir jam pateiktoje sąskaitoje ar kitame mokėjimo dokumente 
nurodytą Circle K atsiskaitomąją sąskaitą; mokėjimo pavedimas bus laikomas 
atliktu, kai jis bus įskaitytas į Circle K atsiskaitomąją sąskaitą. 

7.5. Klientas įsipareigoja mokėjimą atlikti eurais. 

8. Atsakomybė 

8.1. Circle K atsakomybė už Užsakymo ir (ar) šių Sąlygų nevykdymą ar netinkama 
vykdymą yra apribota tiesioginiais nuostoliais; Circle K nebus atsakinga už kitos 
šalies netiesioginius nuostolius. 

8.2. Circle K kaltė yra būtina Circle K atsakomybės už Užsakymo ir (ar) šių Sąlygų 
nevykdymą ar netinkamą vykdymą sąlyga. 

8.3. Maksimali bendra Circle K atsakomybė už Užsakymo ir (ar) šių Sąlygų 
nevykdymą ar netinkama vykdymą yra apribota suma, kuri yra lygi dvigubai 
Užsakymo patvirtinime nurodytos kainos už Circle K dovanų kuponus sumai. 

9. Taikoma teisė; ginčų sprendimas 

9.1. Užsakymui ir šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė; visi ginčai, 
kylantys iš Užsakymo ir (ar) šių Sąlygų, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos 
teismuose pagal Circle K registruotą buveinę, kuri yra nurodyta Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre. 

10. Kitos sąlygos 



10.1. Užsakymas ir šios Sąlygos yra visas šalių susitarimas dėl Užsakymo ir šių 
Sąlygų dalyko ir pakeičia visus ankstesnius šalių žodinius ar rašytinius 
susitarimus dėl Užsakymo ir šių Sąlygų dalyko. 

 


