
CIRCLE K LIETUVA, UAB PREKIŲ PARDAVIMO SUTARTIES 
Verslo klientų kortelių anketa  

Kliento Nr. ___________ 
  (nurodo Circle K darbuotojas) 

KLIENTAS 

Įmonės pavadinimas (vardas ir pavardė, jei individuali veikla) Įmonės kodas (asmens kodas, jei individuali veikla) 

PVM mokėtojo kodas (jei PVM mokėtojas) 

Registracijos adresas (gatvė, namas, butas, miestas) Pašto kodas 

Korespondencijos adresas (gatvė, namas, butas, miestas) 
Palikti tuščia, jei sutampa su registracijos adresu Pašto kodas 

Įmonės įgalioti asmenys komunikacijai su Circle K Lietuva, UAB dėl Sutarties vykdymo ir administravimo (galite nurodyti iki 3)1:

Vardas, pavardė Mob. tel. numeris El. pašto adresas 
Savitarnos 

administratorius2

1 

2 

3 
1 Šie asmenys gali perįgalioti kitus asmenis komunikacijai dėl aptarnavimo pagal Sutartį bei pateikti atnaujintą įgaliotų (perįgaliotų) asmenų sąrašą užpildydami 

Verslo klientų kortelių anketos papildymą, kurį rasite circlek.lt/B2B. 
2 Asmuo, turintis įgaliojimus administratoriaus teisėmis prisijungti prie savitarnos portalo, administruoti kitus vartotojus bei korteles ir matyti įmonės pirkimus. 

KORTELĖS 

Circle K savitarnoje (Card E-Services) savarankiškai ir realiu laiku administruokite įsigyjamų prekių/paslaugų apribojimus, valdykite vieno 
atsiskaitymo limitą bei dar lanksčiau valdykite šalių apribojimus Europe kortelėms. 

Kortelių rūšis 
Užsakomų kortelių 

(vnt.) skaičius 
Pageidaujamas kredito 

limito dydis eurais Visos užsakytos kortelės leis įsigyti 4:

Debeto kortelė ✓ Visus degalus: dyzeliną, benziną, dujas (LPG) 
✓ AdBlue, tepalus, automobilių prekes

✓ Automobilių plovyklos, dulkių siurblio paslaugas
Kredito kortelė 

Europe kortelė 

Įmonės pavadinimas/užrašas3 
rašomas ant visų kortelių, maks. 27 simboliai

Kortelė su kilometražo nurodymu (atsiskaitant visada reikės nurodyti automobilio odometro rodmenis): TAIP NE 

Pastaba: Naujų kortelių PIN turėsite nustatyti savarankiškai verslo savitarnos puslapyje Card E-Services. Kortelėms PIN nebus siunčiamas paštu. 

3 Pastaba: Jeigu norite ant kortelių nurodyti kitą pavadinimą nei Jūsų įmonės pavadinimas arba užsakyti papildomus užrašus (darbuotojų vardai, pavardės, automobilio 

reg. numeriai ir pan.), papildomai užpildykite lentelę, kurią rasite circlek.lt/B2B.
4 Kortelių įsigyjamų prekių/paslaugų apribojimus galėsite pakeisti Circle K verslo klientų savitarnoje (Card E-Services). 

Pasirašydami šią anketą sutinkate, kad: 

• Nurodyti asmenys gautų prieigą prie savitarnos portalo Card E-Services, kuriame talpinamos įmonei pateiktos sąskaitos
faktūros, galėtų stebėti einamojo mėnesio pirkimus, patikrinti įmonės likutį, administruoti vartotojus, korteles bei jų
pirkimų limitus.

Bendrosios sąlygos 

• Anketoje pateikta informacija yra teisinga. Taip pat patvirtinate, kad perskaitėte, sutinkate ir įsipareigojate laikytis Circle
K Lietuva, UAB prekių pardavimo sutarties Bendrųjų sąlygų ir kortelių naudojimo sąlygų, kurios skelbiamos interneto
tinklalapyje circlek.lt/B2B. 

• Nurodytiems el. pašto adresams siųsime informaciją apie paslaugų teikimo pokyčius, sutrikimus ir naujienlaiškius. Laiškų 
gavimo visada bus galima atsisakyti paspaudus ant nuorodos esančios gauto laiško apačioje.

Vadovas arba kitas įgaliotas atstovauti įmonei asmuo: 

Vardas, pavardė Data 

Pareigos Parašas arba el. parašas 

https://www.circlek.lt/verslui/atsiskaitymas/sutartys-ir-dokumentai
https://www.circlek.lt/verslui/atsiskaitymas/sutartys-ir-dokumentai
https://www.circlek.lt/verslui/atsiskaitymas/sutartys-ir-dokumentai
https://www.circlek.lt/verslui/korteles
Stamp
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