Trans.eu Platformos taisyklės

Naujausias Taisyklių atnaujinimas: 11.01.2022
Šios Trans.eu Platformos taisyklės panaikina ir pakeičia Paslaugų teikimo ir prieigos prie TRANS.EU
Logistikos platformos taisykles ir Trans.eu Platformos paslaugų teikimo ir saugumo taisykles.
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BENDROSIOS NUOSTATOS
Taisyklės – šios Trans.eu Platformos taisyklės.
Paslaugų teikėjas – Trans.eu Baltic, UAB, juridinio asmens kodas 302603498, PVM mokėtojo
kodas LT100005996214, buveinės adresas Lvovo g. 105A, 08104 Vilnius, duomenys apie juridinį
asmenį kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.
Trans.eu Platforma arba Platforma – tai Paslaugų teikėjo B2B interneto platforma, prieinama
šiuo adresu www.platform.trans.eu, kuri yra naujoji Trans.eu Platformos versija.
Paslaugų gavėjas – naudotojas, sudaręs Sutartį su Paslaugų teikėju.
Sutartis – Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo sutartis dėl paslaugų teikimo, sudaryta VII.1
punkte nurodyta forma.
Komunikatorius – tiesioginis komunikatorius, prieinamas Platformoje ir užtikrinantis tiesioginę
komunikaciją.
Paslaugos – remiantis Sutartimi už tam tikrą mokestį teikiamos paslaugos, priklausančios tam
tikram Produktui.
Krovinys – Naudotojo paskelbtas laisvo krovinio pasiūlymas, kurį patvirtina abi sandorio pusės.
Atsiskaitymo laikotarpis – fiksuotas laikotarpis, už kurį Naudotojas išrašo Sąskaitą–faktūrą už
suteiktas Paslaugas.
Sąskaita faktūra – PVM sąskaita faktūra, kuri Paslaugų gavėjui išrašoma už suteiktas Paslaugas
ir pateikiama Naudotojui.
Išankstinio apmokėjimo sąskaita – dokumentas, kurį Paslaugų teikėjas išrašo už užsakytas
Paslaugas prieš atliekant mokėjimą, kuris yra mokėjimo pagrindas.
Kainoraštis – prieigos prie Paslaugų kainų sąrašas, kartu su specialių reklaminių pasiūlymų
aprašymu, kuris yra paskelbtas interneto svetainės www.trans.eu skiltyje Kainoraštis.
Paskyra – Naudotojui priskirta paskyra Trans.eu Platformoje, kuri yra išteklių (duomenų) ir
teisių rinkinys ir kurioje kuriamos Išvestinės paskyros.
Išvestinė paskyra – fizinio asmens paskyra, priskirta Paskyrai, kurios TransId numerį sudaro
Paskyros priešdėlis ir eilės numeris.
TransID – unikalus identifikavimo numeris, priskirtas Naudotojui registruojant Paskyrą,
sukurtas pagal formulę X (Naudotojui) arba formulę X-Y (Išvestiniam Naudotojui), kai Y yra eilės
numeris, priskirtas Išvestiniam Naudotojui.
Naudotojas – fizinis asmuo, organizacinis padalinys, neturintis juridinio asmens statuso, kuris
pagal įstatymą turi teisinį veiksnumą, arba juridinis asmuo, vykdantis veiklą susijusią su
transportu ir ekspedicija, kuris registravo Paskyrą Platformoje.
Išvestinis naudotojas – fizinis asmuo, turintis Išvestinę paskyrą, sukurtą Paskyroje. Naudotojas
visiškai atsako už Išvestinio Naudotojo veiksmus ir neveikimą, ypač susijusius su Taisyklių
pažeidimais. Išvestinis Naudotojas veikia Naudotojo vardu ir jo vardu kaip įgaliotasis atstovas.
Įgaliotasis naudotojas – naudotojas, kuris įregistravo Paskyrą ir pradėjo tos Paskyros
autorizacijos procesą pagal Taisyklėse nurodytas sąlygas, arba Išvestinis Naudotojas, kuriam yra
perduotas Įgaliotojo Naudotojo statusas. Įgaliotasis Naudotojas yra Naudotojo įgaliotinis,
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turintis teisę Naudotojo vardu teikti informaciją bei išreikšti jo valią ir gali kreiptis į Paslaugų
teikėją Naudotojo vardu visais klausimais, susijusiais su Platforma.
Licencijos sutartis – Licencijos Bendrosios nuostatos ir sąlygos, su kuriomis Naudotojas sutiko,
registruodamas Paskyrą Platformoje arba pirmą kartą prisijungęs prie Platformos, kurios
pagrindu Naudotojas naudojasi Programine įranga.
Programinė įranga – visa programinė įranga, teikiama licencijos teikėjo, t. y. „Trans.eu Group
S.A.“ (anksčiau – „Logintrans Sp. z o.o.“), registruotosios buveinės adresas: Wysoka, ul.
Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Lenkija, įmonės registracijos įmonių registre KRS Nr.: 0000720763,
mokesčių mokėtojo numeris (NIP): 8942764658, Nacionalinio verslo registro numeris (REGON):
932920615 (toliau – Licencijos teikėjas), Platformoje, įskaitant internetinę ir mobiliąją versijas,
kartu su tolesniais atnaujinimais ir papildymais, kaip numatyta Licencijos Sutartyje.
Produktas – paslaugų, funkcijų ir teisių visuma, prie kurios Naudotojui suteikiama prieiga šios
Sutarties pagrindu.
Užsakymas – Naudotojo prašymas, pateiktas internetu, reiškiantis pasiūlymą sudaryti Sutartį
su Paslaugų teikėju.
Patikrinimas – elementarus registracijos formoje pateiktų duomenų patikrinimas, kurio
teigiamo rezultato atveju suteikiama galimybė užsakyti Produktus, kuriems nebūtina
Autorizacija.
Duomenų bazė – visi per Programinę įrangą įvesti duomenys, įskaitant asmens duomenis,
kontaktinius duomenis ir adresus, informaciją apie įmonę, jos dokumentus, transporto
priemones, darbuotojus, pateiktus pasiūlymus, sudarytus sandorius ir geolokacijos duomenis.
Pasiūlymas – laisvo krovinio arba transporto priemonės pasiūlymas, kurį Išvestinis Naudotojas,
teisingai užpildęs duomenis, skelbia pasirinktu būdu.
IŠ ANKSTO APMOKĖTA – prieigos prie Produktų būdas, susidedantis iš prieigos pirkimo
(apmokant iš anksto) pasirenkant konkretų laikotarpį, nurodytą Kainoraštyje, pradedamas teikti
sumokėjus mokestį.
Prisijungimas su TransID (OneLogin) – paslauga teikiama Paslaugų teikėjo, kuri leidžia
prisijungimą prie svetainių, priklausančių Trans.eu grupei, naudojantis tuo pačiu prisijungimu ir
slaptažodžiu.
Šiose Taisyklėse nustatomos prieigos prie Platformos taisyklės ir Paslaugų teikėjo siūlomų
elektroninių paslaugų teikimo taisyklės.
Norint gauti visą prieigą prie Platformos, būtina:
užregistruoti Paskyrą,
atlikti Patikrinimą,
gauti Paskyros autorizaciją,
sudaryti Sutartį dėl konkrečių Produktų naudojimo.
Paskyros patikra yra pakankama sąlyga gauti galimybę sudaryti sutartį dėl prieigos prie
Platformos ir Produktų naudojimo, tuo tarpu autorizacija yra sąlyga gauti galimybę naudoti
Krovinių biržą ir „SmartMatch“.
REGISTRACIJA
Norint užregistruoti Paskyrą Platformoje, būtina užpildyti registracijos formą, prieinamą
interneto svetainėje www.trans.eu arba gavus kvietimą iš kito Naudotojo.
Registruodamas paskyrą Naudotojas sutinka su Taisyklėmis ir taip patvirtina, kad susipažino su
jų sąlygomis ir sutinka su visomis Taisyklių nuostatomis. Registruojantis su TransID, būtina
pritarti duotosios svetainės taisyklėms, be to, Naudotojas deklaruoja, kad Sutarties sudarymas
yra susijęs su arba yra jo arba jos komercinės veiklos dalis ir turi profesinį pobūdį, kylantį iš
komercinės veiklos subjekto.
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Norint naudotis Trans.eu Platforma ir Programine įranga, būtina turėti įrangą, leidžiančią
naudotis interneto ištekliais, el. paštą ir interneto naršykle, leidžiančią rodyti interneto svetainių
puslapius (pagal rekomendacijas adresu https://help.trans.eu).
Naudotojui draudžiama Trans.eu Platformoje arba Programinėje įrangoje teikti neteisėtą turinį.
Pagal 6 punkto nuostatas Naudotojas gali turėti tik vieną Paskyrą. Paskyros registravimo metu
Naudotojui suteikiamas TransID numeris. Kiekvienas Naudotojas gali turėti tik vieną TransId
numerį. Viena Paskyra gali naudotis tik vienas verslininkas.
Jeigu Naudotojai turi filialų ar kokia nors forma vykdo veiklą keliose vietose (ypač kaip
organizuota įmonės dalis), Naudotojas turi užregistruoti kiekvieną filialą, kiekvieną organizuotą
įmonės dalį arba kiekvieną biurą kaip atskirą Naudotoją, kuris turi turėti atskirą Paskyrą.
Paskyroje Naudotojas gali sukurti bet kokį skaičių Išvestinių Paskyrų fiziniams asmenims, kurie
yra teisėtais santykiais susiję su Naudotoju, ypač pagal darbo sutartis, įgaliojimų sutartis ar
susitarimus dėl konkrečių užduočių atlikimo, su sąlyga, kad tokių sutarčių vykdymas
nepažeidžia šių Taisyklių arba Licencijos Sutarties.

AUTORIZACIJA
Autorizacijos suteikimas
Platformos Paskyros autorizacijos procesą sudaro:
Paskyros sukūrimas,
Naudotojo patikrinimas,
Paskyros autorizacijos suteikimas.
Naudotojo patikros tikslas yra patvirtinti, kad Naudotojo įmonė egzistuoja, remiantis viešai
prieinama ir paties Naudotojo pateikta informacija. Naudotoją galima patvirtinti iš anksto
(nustatoma banko pervedimo autorizavimo pagrindu), su sąlyga išlaikyti šį statusą, kol visas
Autorizacijos procesas bus užbaigtas iki Paslaugos teikėjo nurodytos datos. Išankstinė
autorizacija gali būti bet kuriuo metu atšaukta, tokiu atveju turi būti atliekamas visas
Autorizacijos procesas.
1.3. Autorizacijos tikslas yra objektyviai patikrinti Naudotojo veiklą ir veiklos principus Platformoje,
atsižvelgiant į Trans.eu Taisykles. Naudotojas turi faksu, el. paštu arba laišku nusiųsti Paslaugų
teikėjui Paslaugų teikėjo nurodytų dokumentų kopijas.
1.4. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę kreiptis į Naudotoją telefonu arba nuotolinio ryšio
priemonėmis, norėdamas patikrinti Naudotojo arba Išvestinio Naudotojo duomenis.
1.5. Naudotojo atsiųstų registravimo dokumentų ir dokumentų, patvirtinančių verslininko
įgaliojimus, kopijos įkėlimas į Paskyrą. Naudotojo saugumo sumetimais kiekvienas dokumentas
pažymimas Trans.eu vandenženkliu. Vandenženklis nepatvirtina kopijos tikrumo.
1.6. Paskyros autorizacija yra pagal šias Taisykles ir Paslaugų teikėjo nustatytas vidines patikrinimo
procedūras bei įvertinus Paslaugų teikėjo ir kitų Naudotojų interesų saugumą priimamas
sprendimas; jeigu priimamas teigiamas sprendimas, pateikus Užsakymą suteikiama galimybė
naudotis Produktais, kuriems būtina autorizacija.
1.7. Paslaugų teikėjas pasilieka išimtinę teisę keisti duomenis, reikalingus Paskyrai sukurti,
Naudotojui patikrinti ir Trans.eu Platformos Paskyrai autorizuoti. Naudotojui draudžiama
savarankiškai keisti bet kokius duomenis (išskyrus telefono numerio taisymą ir Išvestinių
Naudotojų Paskyrų kūrimą / šalinimą).
1.8. Paslaugų teikėjas bet kada gali nustatyti, kad Paskyros autorizacija arba tolesnis naudojimasis
Paslaugomis galimas tik pateikus reikiamus oficialiai patvirtintus dokumentus arba atlikus
pakartotinę autorizaciją.
1.9. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę pakartotinai autorizuoti Paskyrą pasikeitus Naudotojo
duomenims arba jo neaktyvumo laikotarpiui trunkant ilgiau kaip 30 dienų.
1.10. Jeigu Paskyra neautorizuojama dėl atsisakymo autorizuoti Paskyrą (III. 2 punktas), Paskyros
autorizacijos panaikinimo (III.3) arba Paskyros blokavimo (IV), remiantis šių Taisyklių

nuostatomis netenkama prieigos prie Produktų, kuriems autorizacija yra būtina pagal IX punkto
nuostatas, net jeigu jie yra susiję su tuo metu teikiamomis Paslaugomis.
1.11. Paskyrą užblokavus pagal IV punktą, netenkama prieigos prie visų Produktų.
2. Atsisakymas autorizuoti paskyrą
2.1. Paslaugų teikėjas gali atsisakyti autorizuoti Paskyrą, jeigu tai pateisinama pagrįstais Paslaugų
teikėjo ar kitų Naudotojų interesais, ypač:
a)
jei Naudotojas arba kiti su juo turtiniais arba asmeniniais ryšiais susiję asmenys užsiima bet
kokia veikla, kuri prieštarauja visuotinai taikytinai teisei, Taisyklėms ar moralės normoms,
įskaitant, be kita ko, Naudotojų Duomenų bazės arba Programinės įrangos naudojimą
neleistinos komercinės informacijos (brukalų) platinimo arba su Trans.eu Platforma
konkuruojančių asmenų veiklos reklamos tikslais,
b)
jei Naudotojas arba kiti su juo turtiniais ar asmeniniais ryšiais susiję asmenys, užsiimdami bet
kokia veikla nevykdo finansinių įsipareigojimų kitiems verslininkams,
c)
jei pagrįstai įtariama (remiantis kontaktiniais asmenimis ir kitais informacijos šaltiniais), kad
Naudotojas pažeidė šių Taisyklių II.4-II.7 ir V.2 punktų nuostatas,
d)
jei Naudotojas suteikia Paslaugų teikėjui neišsamią, melagingą arba klaidinančią informaciją,
e)
jei Naudotojas komercinę veiklą transporto ir logistikos apimtimi vykdo trumpiau kaip vienerius
metus,
f)
jei gaunama informacijos apie vykdomas Naudotojo bankroto, kompromisinio susitarimo, skolų
išieškojimo ar likvidavimo procedūras,
g)
jei sustabdoma arba nutraukiama Naudotojo veikla,
h)
jei Naudotojas pažeidžia Licencijos Sutarties nuostatas,
i)
jei Naudotojas taiko sąlygas, kuriomis draudžiama arba kurios gali lemti draudimą perleisti
kreditorinius reikalavimus, kylančius iš transporto reikalavimų, tretiesiems asmenims,
j)
jei per 2 metus iki autorizacijos proceso pradžios pasikeitė ne mažiau kaip 50 % akcininkų,
pajininkų ar dalininkų, valdančių ne mažiau kaip 50 % akcijų, pajų ar dalių.
2.2. Taisyklių III.2.1 punkto b papunktyje nurodyta aplinkybė turėtų būti dokumentuota:
a)
įsiteisėjusiu teismo sprendimu,
b)
skolos pardavimo pasiūlymo skelbimu skolų biržoje, administruojamoje „TransCash.eu S.A.“,
c)
Naudotojo mokėjimų įpročių vertinimu, pateikiamu trečiosios šalies (pvz., verslo informacijos
teikėjų, komercinių ataskaitų) arba gautų iš kitų paslaugų Platformoje (XIII skyrius),
d)
kita dokumentuota forma (pvz., informacija apie skolą iš verslo informacijos biuro ir (ar) registro
arba kito Naudotojo patvirtinimas).
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Autorizacijos panaikinimas
Panaikinus autorizaciją, autorizacijos netenka ir pagrindinė Paskyra, ir visos Išvestinės Paskyros
su visomis pasekmėmis, numatytomis III.1.10 punkte. Kartu susietos paskyros autorizacijos
panaikinimas tokią įtaką turi tik šios susijusios Paskyros atžvilgiu.
Paslaugų teikėjas gali panaikinti Paskyros arba Išvestinės Paskyros autorizaciją tik tuo atveju, jei
tai pagrįsta teisėtais Paslaugų teikėjo ar kitų naudotojų interesais, ypač šiais atvejais:
Taisyklių III.2 punkte numatytais atvejais (ATSISAKYMAS AUTORIZUOTI PASKYRĄ),
pažeidus Taisyklių V.3 punkto nuostatas (NAUDOTOJO IR IŠVESTINIO NAUDOTOJO
ĮSIPAREIGOJIMAI PRODUKTŲ ATŽVILGIU),
vėluojant atsiskaityti su Paslaugų teikėju.
Paskyros autorizacija gali būti laikinai panaikinta Taisyklių I.6.3 ir I.6.4 punktuose nurodyto
Naudotojo patikrinimo laikotarpiui.
Paskyros autorizacija panaikinama tokiam laikotarpiui, kuris reikalingas norint išsiaiškinti
Naudotojo padėtį, arba iki Paslaugų mokėtojui mokėtinų sumų apmokėjimo datos.
Paslaugų teikėjas, išsiaiškinęs Paskyros autorizacijos panaikinimo priežastis, priima sprendimą:
blokuoti Paskyrą,
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atkurti Naudotojo Paskyros autorizaciją pagal ankstesnes nuostatas ir sąlygas,
atkurti Paskyros autorizaciją, remiantis sutartimi dėl individualių prieigos prie Paslaugų sąlygų,
kaip numatyta Taisyklių VII.1.4 punkte,
palikti Paskyros autorizaciją panaikintą, iki Naudotojas patenkins Paslaugų Teikėjo patikrinimo
metu nurodytas sąlygas.
PASKYROS BLOKAVIMO IR ŠALINIMO PRIEŽASTYS
Užblokavus Paskyrą, prieiga prie Platformos ir Produktų prarandama. Gali būti užblokuota
pagrindinė Paskyra arba atskiros Išvestinės Paskyros. Paskyros blokavimo dieną (neribojant
laiko) taip pat nutraukiama Licencijos Sutartis.
Paslaugų teikėjas turi teisę užblokuoti:
pagrindinę Paskyrą ir visas Išvestines Paskyras, nutraukus Sutartį pagal Taisyklių VII.2 punktą,
konkrečią Išvestinę Paskyrą pagal pranešimą, nurodytą Taisyklių V.2.3 punkte, arba Paslaugų
teikėjui nustačius, kad Išvestinis Naudotojas nebeturi teisėtų santykių su tokia Išvestine
Paskyra.
Paslaugų teikėjas turi teisę užblokuoti pagrindinę Paskyrą arba visas Išvestines Paskyras šiais
atvejais:
Taisyklių III.2 punkte (ATSISAKYMAS AUTORIZUOTI PASKYRĄ) arba V.3 punkte (NAUDOTOJO IR
IŠVESTINIO NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI PRODUKTO ATŽVILGIU) nurodytais atvejais, kai
šiurkščiai pažeidžiami Paslaugų teikėjo ar kitų Naudotojų interesai; blokuojama nedelsiant, be
išankstinio Paskyros autorizacijos panaikinimo,
vėluojant atsiskaityti su Paslaugų teikėju daugiau nei 14 dienų,
priėmus neigiamą sprendimą dėl Naudotojo skundo, kuriuo panaikinama Paskyros autorizacija,
nuo Paskyros autorizacijos panaikinimo dienos praėjus 90 dienų ir neturint pagrindo atstatyti
autorizaciją,
Naudotojui nevykdant veiklos ir ilgiau kaip 90 dienų neturint Sutarties,
Naudotojui arba Išvestiniam Naudotojui pažeidus Paslaugų teikėjo teises, paminėtas VI.2
punkte.
Paslaugų teikėjas turi teisę laikinai blokuoti Išvestinę Paskyrą arba pagrindinę Paskyrą pažeidus
Taisyklių V.2 ir V.3 punktų nuostatas – po pirmojo pažeidimo Paskyra blokuojama 24
valandoms, po antrojo pažeidimo – 48 valandoms, po trečiojo pažeidimo – 72 valandoms – arba
IV.1.3 punkto b papunktyje nurodytomis aplinkybės, iki atliekamas mokėjimas.
Neįmanoma registruotis su TransID, jei Paskyra užblokuota.

V.
NAUDOTOJO PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ
1. Išvestinių Naudotojų vaidmenys ir prieiga
1.1. Paskyroje yra kuriamos Išvestinės Paskyros.
1.2. Išvestiniams Naudotojams Paskyroje galima priskirti vaidmenis ir suteikti prieigą prie konkrečių
funkcijų. Naudotojas ir jo Įgaliotasis Naudotojas atsako už duomenų tikslumą ir leidimus
(suteikiamus pagal vaidmenis ir prieigą).
1.3. Įgaliotasis Naudotojas gali priskirti ir prisiimti Administratoriaus vaidmenis. Administratorius
atsakingas už einamąją veiklą Platformoje, įskaitant sprendimus, susijusius su Išvestinėmis
Paskyromis.
2. Naudotojų ir Išvestinių Naudotojų įsipareigojimai Paskyros atžvilgiu
2.1. Naudotojas įsipareigoja:
a)
teikti tikslius duomenis apie Naudotojo įmonę ir Išvestinių Naudotojų duomenis,
b)
panešti ir palaikyti naujausius asmeninius ir kontaktinius Naudotojo ir Išvestinių Naudotojų
paskyrų duomenis,
c)
pranešti Paslaugų teikėjui, jeigu pasikeičia:
- Naudotojo sudėtis arba
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Naudotojo partneriai (įskaitant civilinės sąjungos partnerius), arba
Naudotojo akcininkai, kuriems priklauso bent 10 proc. akcijų.
Paslaugų teikėjo prašymu Naudotojas privalo patvirtinti Išvestinėje Paskyroje pateiktų
duomenų tikslumą ir įrodyti, kad tikrai egzistuoja teisėti santykiai, kuriais remiantis buvo
sukurta atitinkamo asmens Išvestinė Paskyra, pateikdamas atitinkamus dokumentus (pvz.,
Išvestinio Naudotojo fizinio asmens tapatybės dokumentą; minėtų teisėtų Naudotojo ir
Išvestinio Naudotojo santykių patvirtinimą ir kt.), kuriais Naudotojas užtikrina, kad pateikiant
pirmiau minėtus duomenis tenkinami vietinių teisės aktų reikalavimai dėl asmens duomenų
apsaugos.
Ne vėliau kaip per 7 dienas nuo V.2.2 punkte minėtų teisėtų santykių nutraukimo:
Naudotojas privalo pašalinti Išvestinę Paskyrą, kuri buvo sukurta nutrauktų teisėtų santykių
pagrindu, arba pareikalauti Paslaugų teikėjo ją pašalinti,
Išvestinis Naudotojas, su kuriuo buvo nutraukti minėtieji santykiai, apie tai turi pranešti
Paslaugų teikėjui. Paslaugos teikėjas turi teisę pašalinti Naudotojo Išvestinę Paskyrą, jeigu pats
nustato, kad minėtieji teisėti santykiai buvo nutraukti.
Nei Naudotojas, nei Išvestinis Naudotojas neturi teisių:
naudotis kitų Naudotojų / Išvestinių Naudotojų Paskyromis / Išvestinėmis Paskyromis,
leisti savo Paskyromis naudotis kitiems Naudotojams / Išvestiniams Naudotojams,
leisti savo Paskyromis naudotis trečiosioms šalims,
pateikti užsakymus arba priimti užsakymus už asmenis, kurie nėra Naudotojas, kurio vardu
buvo užregistruota Paskyra,
reikalauti Paslaugų teikėjo išrašyti Sąskaitą faktūrą arba Išankstinio apmokėjimo sąskaitą
faktūrą asmeniui, kuris nėra Naudotojas, arba reikalauti, kad atliktas mokėjimas būtų
užskaitytas už sąskaitą faktūrą, išrašytą kito asmens naudai,
reikalauti, kad rangovas išrašytų sąskaitą faktūrą asmeniui, kuris nėra Naudotojas,
šalinti dokumentus ir duomenis iš Paskyros ir Išvestinės Paskyros, jų iš karto nepakeičiant
naujais atitinkamais duomenimis,
naudoti Platformos funkcijas ir priemones ne pagal paskirtį (pvz., aprašymo lauke šalia
pasiūlymo nurodyti sutarties detales, aprašymo lauke pateikti turinio aprašymą, taip
nusižengiant taisyklėms arba moralės principams, teikti klaidingas arba nepagrįstas nuorodas į
kitus asmenis ir pan.).
Išvestinis Naudotojas įsipareigoja:
apsaugoti Išvestinę Paskyrą slaptažodžiu (tokio sudėtingumo lygio, kuris neleistų trečiosioms
šalims atspėti slaptažodžio) ir užtikrinti slaptažodžio slaptumą. Slaptažodis yra konfidenciali
informacija,
pranešti Paslaugų teikėjui (el. paštu info@trans.eu arba susisiekiant su klientų aptarnavimo
skyriumi) apie bet kokius su Išvestiniu Naudotoju ir su Naudotoju (pvz., verslininku arba jo
partneriais / akcininkais) susijusius duomenų pakeitimus, ypač nurodytuosius V.2.1–V.2.3
punktuose.
Naudotojas privalo elektroninėmis priemonėmis (el. paštu, naudodamas verslo komunikatorių
arba kontaktinę formą) susisiekęs su klientų aptarnavimo skyriumi laiku pranešti Paslaugų
teikėjui apie planuojamą veiklos sustabdymą arba nutraukimą, kad Sutartis būtų nutraukta per
numatytą pranešimo laikotarpį.
Neleidžiama naudoti (jungtis prie) tos pačios Išvestinės Paskyros vienu metu tokiam pačiam
naudojimui.

3. Naudotojų ir Išvestinių Naudotojų įsipareigojimai Produktų atžvilgiu
3.1. Naudotojas išreiškia savo sutikimą su tuo, kad:
a)
Paskyra skirta informacijos mainams su kitais Naudotojais jų dalykinės veiklos tikslais, ypač
tariantis dėl užsakymų vykdymo, sutarčių, krovinių transporto sąlygų,
b)
Išvestiniai Naudotojai, veikiantys jo vardu, naudodamiesi Produktais prisiima atsakomybę,

c)

d)
e)
f)

3.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3.3.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
3.4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sukurdamas Išvestinio Naudotojo paskyrą, Naudotojas autorizuoja šiuos susijusius Naudotojus
atlikti teisinius veiksmus ir vykdyti komercinę veiklą savo vardu Platformoje, taip pat veikti
Naudotojo vardu naudojantis paslaugomis Platformoje (XII skyrius), t. y. reikalauti sąskaitų
apmokėjimo, sudaryti gautinų sumų perleidimo sutartis, daryti teisinius pranešimus transporto
užsakymams,
visi pasiūlymai, korespondencija ir pareiškimai, pateikti naudojantis Platformos produktais,
pagal bendrai taikytinos teisės nuostatas turi juridinę galią,
už Išvestinių Naudotojų pareikštą nuomonę, nuorodas ir paskelbtus komentarus atsako ne tik
jų autorius, bet ir Naudotojas, kurio vardu buvo veikiama,
jei pagal ataskaitą, pagrįstą susijusiomis aplinkybėmis, Paslaugos teikėjas nustato įvykį, kai
Naudotojas ir (ar) Išvestinis Naudotojas vengia naudoti Platformos patvirtinimo funkcijas (pvz.,
pasiūlymo priėmimą, užsakymo patvirtinimą, transportavimo užsakymo įvykdymo patvirtinimą),
taikomas administracinis tokio veiksmo vertinimas su visomis tokios veiklos Platformoje
pasekmėmis (pakaitinis patvirtinimas).
Ir Naudotojas, ir kiekvienas Išvestinis Naudotojas įsipareigoja Platforma naudotis laikydamiesi
taikytinų įstatymų, socialinių ir moralinių standartų bei šių Taisyklių nuostatų, būtent:
elgtis taip, kad nebūtų pažeistos kitų Naudotojų / Išvestinių Naudotojų teisės;
neperleisti teisės naudotis Paskyra trečiosioms šalims;
neteikti prieigos prie prisijungimo duomenų ir jokiais kitais būdais neleisti naudotis Paskyra;
vykdyti įsipareigojimus kitiems naudotojams, laiku apmokėti sąskaitas;
naudotis Platformos įrankiais ir funkcijomis, vadovaujantis numatytais tikslais, įpareigojimais ir
draudimais, nurodytais toliau 3.3 punkte;
netrukdyti kitiems Naudotojams naudotis įrankiais ir paslaugomis (XII skyrius);
nurodyti ir atnaujinti teisingus duomenis Naudotojo Paskyroje;
nepažeisti korespondencijos konfidencialumo.
Naudodamasis Platformos funkcijoms, Naudotojas ir Išvestinis Naudotojas privalo:
skelbiant pasiūlymą, nurodyti būsimo transporto užsakymo parametrus pagrįstus faktais ir
laikantis toliau V.3.4 punkte nurodytų principų;
vengti pasiūlymų dubliavimo (draudžiama siųsti brukalus);
Platformoje tvirtinti visas operacijas, kylančias iš paskelbtų pasiūlymų, jei tarp aptariančių
užsakymą šalių buvo sudaryta sutartis (transporto užsakymas);
Platformoje patvirtinti arba atmesti Užsakymo įvykdymo faktą (PoD), kylantį iš paskelbto
pasiūlymo dokumentų elektronine forma, pridedamų vykdytojo, jei to reikalauja kitas
Naudotojas;
patvirtinti arba atmesti transporto užsakymus, sukuriamus užsakymų modulio Platformoje, jei
to reikalauja kitas Naudotojas (veikiantis kaip užsakovas);
patvirtinti arba atmesti sąskaitas, siunčiamas kito Naudotojo (veikiančio kaip užsakovas)
užsakymams Platformoje, kylantiems iš paskelbto pasiūlymo;
vengti neteisėtų (ypač nurodytų CMR konvencijoje), neetiškų arba pažeidžiančių taisykles (ypač
nurodytų V.3.5 punkte) nuostatų taikymo transporto užsakyme.
Taisomuose Produktų laukuose pateikiamas turinys turi būti aiškiai užpildytas ir jame neturi
būti:
vulgarių žodžių, neapykantos, rasizmo, priešiškumo kitataučiams ir šalių tarpusavio konfliktus
skatinančio turinio,
vertikaliai išdėstytos informacijos,
reklaminio turinio,
sutrumpinimų ir paslėpto turinio, kuris pažeidžia Taisykles arba bendrai taikytinos teisės
nuostatas,
informacijos apie laisvus krovinius arba transporto priemones,
kontaktinės informacijos (el. pašto adreso, adreso, interneto svetainės adreso,
komunikatoriaus numerio ar kt.),

g)
3.5.
a)
b)
c)
d)
e)
3.6.

3.7.

nuomonės apie kitus Naudotojus.
Užsakymų, vykdomų paskelbtų pasiūlymų pagrindu, Naudotojas ir Išvestinis Naudotojas yra
įpareigojami vengti taikyti sąlygas, kurios prieštarautų gero elgesio taisyklėms, ypač:
mokėjimo galutinių datų rezervavimo, pažeidžiant 2013 m. kovo 8 d. aktą dėl komercinių
operacijų mokėjimų vėlavimo prevencijos,
draudimo perleisti gautinas sumas, neleidžiančio kitiems Naudotojams naudoti rinkoje esančių
finansavimo formų,
negaliojančių (pvz., klaidingai rezervuotų arba pažeidžiančių CMR konvenciją) sutartinių baudų
rezervavimo,
nepagrįsto įpareigojimo siųsti „originalius“ transporto dokumentus,
užsakymo įvykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu draudimo.
Siekiant patikrinti pranešimus apie pažeidžiamas taisyklių nuostatas, Paslaugų teikėjas turi
teisę reikalauti Naudotojo ir (arba) Išvestinio Naudotojo pateikti dokumentus, patvirtinančius
transporto paslaugų užsakymą arba vykdymą.
Naudotojas / Išvestinis Naudotojas turi susilaikyti nuo bet kokio kitokio nepageidaujamo
elgesio, ypač elgesio, dėl kurio labai apkraunami Paslaugų teikėjo serveriai arba ryšio linijos.

VI. PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS
1. Paslaugų teikėjo atsakomybė
1.1. Paslaugų teikėjas stengsis užtikrinti, kad:
a)
programinė įranga ir Produktai būtų prieinami; tai reiškia 90 proc. per metus galimybę naudotis
pagrindinėmis Produkto funkcijomis (SLA),
b)
galimi trukdžiai (suprantami kaip visiškas Produkto neprieinamumas, t. y. nėra prieigos prie
pagrindinių funkcijų) bus pašalinti ne vėliau kaip per 24 val. (neįskaitant oficialių Paslaugų
teikėjo valstybės švenčių ir šeštadienių),
c)
prieigos prie Produkto ribojimas truks ne ilgiau kaip 72 val. (neįskaitant oficialių Paslaugų
teikėjo valstybės švenčių ir šeštadienių),
d)
priežiūros darbai atliekami ne dažniau kaip du kartus per mėnesį ir jiems atlikti vienu metu
reikės ne daugiau kaip 4 val.; darbai turi būti vykdomi nuo 19.00 val. iki 6.00 val. arba
šeštadieniais ir oficialių Paslaugų teikėjo valstybės švenčių dienomis bet kuriomis valandomis,
išskyrus atsakomybę už trikdžius, įvykusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių Paslaugų
teikėjas kontroliuoti negali, įskaitant neleistinus Naudotojų ar trečiųjų šalių veiksmus.
1.2. Paslaugų teikėjas neatsako už trikdžius, įvykusius dėl priežasčių, kurių Paslaugų teikėjas negali
kontroliuoti, o ypač už:
a)
atimtą prieigą prie Produktų, jeigu tai įvyko dėl sankcijų, taikomų pagal Taisyklių III ir IV
punktus,
b)
ribotą arba atimtą prieigą prie produktų, jeigu tai įvyko dėl Naudotojo programinės arba
aparatinės įrangos,
c)
prarastus visus Naudotojo duomenis, kurie buvo laikomi Paslaugų teikėjui nepriklausančiuose
serveriuose.
1.3. Paslaugų teikėjas atsako tik už žalą, kurią Naudotojas patyrė dėl sąmoningumo aplaidumo.
1.4. Paslaugų teikėjas atsako už paslaugas, teikiamas elektroninėmis priemonėmis pagal bendrai
taikomose nuostatose numatytus principus.
1.5. Paslaugų teikėjas neatsako už Naudotojų / Išvestinių Naudotojų veiksmus ir neveikimą, ypač už:
a)
registracijos ir autorizacijos procesų metu Naudotojo ir Išvestinio Naudotojo pateiktų duomenų
teisingumą,
b)
naudojantis Produktais perduotą ir paskelbtą turinį (XII skyrius),
c)
nesudarytus, netinkamai vykdomus arba nevykdomus Naudotojo susitarimus su kitais
Naudotojais,
d)
Naudotojų ir trečiųjų šalių veiksmus, kurias pažeidžiamos šių Taisyklių nuostatos,

e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)

Naudotojų nemokumą,
Paskyros autorizacijos panaikinimą arba atsisakymą Paskyrą autorizuoti, dėl kurio Naudotojas
netenka atitinkamų privilegijų,
Paskyros pašalinimą arba prieigos prie Paskyros arba prie dalies ar visų Paslaugų blokavimą bet
kuriam Naudotojui, kurio veiksmai prieštarauja bendrai taikytiniems įstatymams, šių Taisyklių
nuostatoms bei moraliniams principams ir kelia grėsmę Paslaugų teikėjo arba kitų Naudotojų
interesams arba juos pažeidžia,
Naudotojo pašalinimą iš pasiūlymų,
neteisėtos prieigos prie Naudotojo Paskyros pasekmes, nepriklausomai nuo to, kaip tai atsitiko
(pvz., Naudotojas leidžia trečiajai šaliai naudotis slaptažodžiu, trečioji šalis pasisavino
slaptažodį),
duomenis iš išorinių sistemų arba paskelbtus kitų asmenų, o ne Paslaugų teikėjo, kurie
prieinami naudojantis Produktais,
paslaugas, kurias teikia trečiosios šalys ir kurios prieinamos naudojantis Produktais.

2. Duomenų bazės ir programinės įrangos apsauga
2.1. Duomenų bazė yra Paslaugų teikėjo nuosavybė ir yra saugoma pagal reglamentus dėl
duomenų bazių apsaugos bei kaip kūrinys reglamentuose dėl intelektinės nuosavybės
apsaugos numatyta prasme.
2.2. Prieiga prie Duomenų bazės galima per Produktus, laikantis IX skyriaus nuostatų.
2.3. Paslaugų teikėjas nustato kiekvieno Naudotojo duomenų perdavimo apribojimus. Duomenų
perdavimo apribojimas – tai ribotas per tam tikrą laiko vienetą Trans.eu Platformoje ir Trans.eu
Programinėje įrangoje perduodamų duomenų kiekis. Viršijus šį apribojimą galimybė perduoti
daugiau duomenų užblokuojama ir pasirodo atitinkamas pranešimas. Naudotojui suteikiamas
1000–10 000 peržiūrų skaičius per mėnesį. Jų vertė priklauso nuo peržiūrėtų duomenų
apimties.
2.4. Duomenų bazė saugoma pagal reglamentus dėl duomenų bazių apsaugos ir kaip kūrinys pagal
autoriaus teisių reglamentus. Visos Trans.eu Platformos Naudotojų Duomenų bazės
nuosavybės teisės priklauso išimtinai Paslaugų teikėjui.
2.5. Draudžiama Duomenų bazę kopijuoti, keisti ir platinti be išankstinio raštiško Paslaugų teikėjo
sutikimo arba naudoti Naudotojų Duomenų bazę su šiomis Taisyklėmis nesuderinamais būdais,
įskaitant Duomenų bazėje esančių duomenų sunaikinimą, sugadinimą, pašalinimą arba
keitimą. Tokiais veiksmais šiurkščiai pažeidžiamos privalomosios įstatymų nuostatos ir šių
Taisyklių nuostatos, todėl gali tapti pagrindu reikalauti iš pažeidėjo, kad jis nustotų pažeidinėti
Taisykles ir įstatymus, atsisakytų įgytų pranašumų ir sumokėtų atitinkamą kompensaciją.
2.6. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Programinę įrangą priklauso Licencijos teikėjui.
Naudodamasis Programine įranga pagal atskirą Licencijos Sutartį Naudotojas neįgyja jokių
intelektinės nuosavybės teisių į Programinę įrangą. Draudžiama kaip nors pažeisti Programinės
įrangos intelektinės nuosavybės teises, o ypač:
a)
kopijuoti, modifikuoti ir elektroniniu arba bet kokiu kitu būdu perduoti Programinę įrangą arba
jos dalis bei individualius kūrinius ir duomenų bazes negavus aiškaus raštiško Paslaugų teikėjo
sutikimo,
b)
naudoti Programinės įrangos su šiomis Taisyklėmis arba bendrai taikytinais įstatymais
nesuderinamais būdais,
c)
naikinti, gadinti, šalinti arba keisti IT, tekstinius ir grafinius duomenis ar kaip nors kitaip trikdyti
Produktų veikimą,
d)
atsisiųsti visą Programinės įrangos turinį arba jo dalį, ypač Duomenų bazės, ir taip jas naudoti
negavus aiškaus raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo.
2.7. Programinės įrangos pateikti duomenys gali būti tvarkomi (įskaitant parsisiuntimą) tik naudojant
Trans.eu Platformoje esančias funkcijas ir paslaugas arba integruojant į API pagal API taisykles
(https://www.trans.eu/api/). Automatinis tvarkymas (įskaitant kopijavimą ir parsisiuntimą), pvz.,
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per sąsajas, trečiųjų šalių programinę įrangą, kompiuterines programas, rašmenis ar kitus
pagalbinius įrankius, kurie skiriasi nuo standartinių žiniatinklio naršyklių, turi būti atliekamas tik
gavus Paslaugos teikėjo raštišką sutikimą.
Naudotojas ir Išvestinis Naudotojas pripažįsta, kad pokalbiai, vykdomi programos „Messenger“
funkcija, nėra privatūs ir Paslaugų teikėjas gali tvarkyti jų turinį. Patvirtindamas Taisykles
kiekvienas Naudotojas ir Išvestinis Naudotojas sutinka, kad programoje „Messenger“ vykdomus
pokalbius tvarkytų ir analizuotų Paslaugų teikėjas, siekiant užtikrinti naudotojų saugumą, vengti
išnaudojimo ir vystyti Platformą.

3. Paslaugų teikėjo privilegijos
3.1. Licencijos teikėjas pasilieka teisę prižiūrėti Paskyros techninę struktūrą, kad diagnozuotų
Programinės įrangos veikimo nukrypimus; taip pat gali atlikti pakeitimus ir kitokiais būdais
tvarkyti Paskyros techninę pusę, idant pakeistų arba atkurtų jos tinkamą veikimą.
3.2. Paslaugų teikėjas gali pašalinti arba blokuoti Paskyrą arba prieigą prie dalies ar visų Paslaugų
bet kuriam Naudotojui, kurio veiksmai pažeidžia Paslaugų teikėjo arba kitų Naudotojų
interesus. Paskyros šalinimo ir blokavimo taisyklės nurodytos Taisyklių III.2, III.3 ir IV punktuose.
3.3. Naudotojui ėmusis veiksmų, pažeidžiančių Taisykles, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš
Naudotojo sumokėti sutartinę baudą, kurios dydis lygus:
a)
Kainoraštyje nurodytam mėnesiniam abonentiniam mokesčiui, kuris taikomas sutartinės
baudos nustatymo dieną, be jokių tuo metu taikomų akcijų ir nuolaidų nedidelio pažeidimo
atveju,
b)
Kainoraštyje nurodytai metinio abonentinio mokesčio krovinių biržai sumai (be PVM), kuri
taikoma sutartinės baudos nustatymo dieną, be jokių tuo metu taikomų akcijų ir nuolaidų už
kiekvieną individualų pažeidimą, jei įvykdomi pažeidimai, sukeliantys vidutinę grėsmę Paslaugų
teikėjo ar kitų Naudotojų interesams, ypač jeigu pažeidžiamos šios Taisyklių nuostatos: V.2.4,
V.3 (priklausomai nuo pažeidimo lygio), III.2.1 punkto a papunktis,
c)
Kainoraštyje nurodytai dvigubai metinio abonentinio mokesčio sumai (be PVM), kuri taikoma
sutartinės baudos nustatymo dieną, be jokių tuo metu taikomų akcijų ir nuolaidų, jei įvykdomi
šiurkštūs pažeidimai, kenkiantys Paslaugų teikėjo ar kitų Naudotojų interesams, ypač jeigu
pažeidžiamos šios Taisyklių nuostatos: V.2.4 punktas, ir Paskyra tampa prieinama keliems
asmenims arba Paskyra naudojasi keli Naudotojai; taip pat jeigu pažeidžiamos šios Taisyklių
nuostatos: III.3 (priklausomai nuo pažeidimo lygio), VI.2.5, VI.2.7.
3.4. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę, o Naudotojas su tuo sutinka:
a)
naudoti Naudotojo intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises, įskaitant verslo pavadinimus
ir prekių ženklus, Paslaugų teikėjo reklamos ir rinkodaros tikslais,
b)
Naudotojo profilyje skelbti dokumentų su Trans.eu vandenženkliu kopijas.
3.5. Naudodamasis Platforma Naudotojas patvirtina, kad sutinka gauti naujausią informaciją
(įskaitant komercinę informaciją 2002 m. liepos 18 d. įstatymo dėl paslaugų teikimo
elektroninėmis priemonėmis 10 straipsnyje numatyta prasme). Naudotojas bet kada gali
atsisakyti gauti minėtą informaciją, apie tai pranešęs Paslaugų teikėjui.

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
VII. SUTARČIŲ SUDARYMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
1. Sutarties sudarymas
1.1. Prieiga prie Programinės įrangos suteikiama atlikus elementarų Paskyros Patikrinimą.
Gavusiam Autorizaciją Naudotojui suteikiama prieiga prie kitų funkcijų, kaip tai numatyta IX
skyriuje. Produktus sudarančios Paslaugos teikiamos naudojant Programinę įrangą, gavus
apmokėjimą pagal Sutarties, Bendrųjų komercinių sąlygų, Taisyklių nuostatas ir Kainoraštį.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6

1.7.

Sutartis sudaroma internetu apsikeičiant valios pareiškimais, t. y. Naudotojo vardu veikiančiam
Išvestiniam Naudotojui pateikus Užsakymą ir Paslaugų teikėjui patvirtinus jo gavimą, el. paštu
išsiunčiant Atstovui sukurtą Sutartį ir (ar) Bendrąsias komercines sąlygas (arba siunčiant ją
rašytine forma, jei tai reikalinga teisiniu požiūriu). Sutartis laikoma sudaryta pagal Sutartį ir (ar)
Bendrąsias komercines sąlygas, kai sukuriamas jos dokumentas PDF formatu (arba keičiantis
rašytine forma, jei tai reikalinga). Interneto užsakymo pagrindu kiekvienas Išvestinis Naudotojas
gali užsakyti Platformoje siūlomus produktus ir paslaugas.
Paslaugų teikėjas pasilieka teisę sutartį sudaryti raštu, pasikeičiant pasirašytomis kopijomis.
Paslaugų teikėjas pasilieka teisę teikti paslaugas individualiomis sąlygomis, nurodytomis
atskiroje sutartyje. Individualios sutartys gali būti sudaromos kaip specialių programų, kurias
vykdo paslaugų teikėjas, dalis, kur veiklos ir reikalavimų taisyklės yra reglamentuojamos atskirai
arba kaip tam tikram vartotojų segmentui skirto pasiūlymo dalis.
Paslaugų Teikėjas turi teisę Naudotojui suteikti paslaugų prieigą bandomajam laikotarpiui.
Bandomuoju laikotarpiu Naudotojui atitinkamai taikomos taisyklių nuostatos.
Naudotojams, turintiems padalinius arba vykdantiems komercinę veiklą ne iš registruotos
įmonės buveinės bet kokia forma (ypač jei tai yra organizacinė įmonės dalis), Paslaugų teikėjas
suteikia „TransPro“ statusą ir teikia paslaugas atskiros paslaugų teikimo sutarties pagrindu.
Prieigą prie naujų Platformos funkcijų, nenurodytų Taisyklių IX skyriuje, Paslaugų teikėjas
Naudotojams suteikia per programinės įrangos bandomąsias versijas, taigi vienas iš tokios
prieigos tikslų yra išbandyti produktą realios logistinės veiklos aplinkoje. Paslaugų teikėjas
negali užtikrinti, kad tokios funkcijos bus prieinamos ir kad veiks be klaidų; Klientas tai supranta
ir su tuo sutinka. Paslaugų teikėjas nesiima jokios atsakomybės už programinės įrangos
bandomąsias versijas, išskyrus aplaidumo ir sąmoningo aplaidumo atvejus. Galite nemokamai
naudotis bandomąja programinės įrangos versija, iki baigsis bandomasis laikotarpis ir bus
pasiūlytos naujos paslaugos.

2. Sutarties nutraukimas
2.1. Sutartį galima nutraukti visą arba nutraukti atskirų produktų naudojimą pateikiant dokumentą
(nuskenuotą, išsiųstą faksu arba el. paštu), kuris kitomis aplinkybėmis neturi jokios teisinės
galios ir kuriame turi būti nurodytas pareiškimo autorius, turintis teisę veikti Naudotojo vardu, ir
tai gali padaryti:
a) bet kuri šalis, nenurodžiusi priežasties, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, informuodama kitą
Šalį prieš vieną mėnesį, nutraukimui įsigaliojant Abonentinio mokesčio mokėjimo laikotarpio
pabaigoje, tačiau jei Sutartis nutraukiama šiuo pagrindu, kurios Atsiskaitymo laikotarpis yra
metinis (ar kitas šalių sutartas Abonentinis laikotarpis), mokestis už metinį laikotarpį (ar kitą
Šalių sutartą Atsiskaitymo laikotarpį) nebus kompensuojamas ir lieka Paslaugų teikėjui.
Metinio atsiskaitymo laikotarpio atveju, jei pranešimas pateikiamas likus mažiau negu 30
dienų iki Metinio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos, yra laikoma, kad kitas Atsiskaitymo
laikotarpis yra kasmėnesinis, ir Sutartis nutraukiama jo pabaigoje.
b) Naudotojas, vienašaliam nutraukimui įsigaliojant iš karto (tą dieną, kai išsiunčiamas
pranešimas ir kai Paslaugų teikėjas susipažįsta su jo turiniu), jeigu Naudotojas:
i. nesutinka su Taisyklių pakeitimais, atliktais XIII.2 punkte numatyta tvarka, – per vieną
mėnesį nuo Taisyklių pakeitimų paskelbimo dienos; praėjus vienam mėnesiui, laikoma, kad
Naudotojas sutinka su Taisyklių pasikeitimais.
ii. nesutinka su Kainoraščio pakeitimais, apie kuriuos jis buvo informuotas pagal VIII.1.a
punkto tvarką, per 30 dienų nuo įspėjimo išsiuntimo Atstovo el. pašto adresu; praėjus šiam 30
dienų terminui, laikoma, kad Naudotojas sutiko su Kainoraščio pakeitimais.

c)

2.2.
2.3.

Paslaugų teikėjas, nutraukimui įsigaliojant iš karto (tą dieną, kai išsiunčiamas pranešimas ir kai
Naudotojas susipažįsta su jo turiniu), jeigu:
i. atsirado Paskyros užblokavimo priežasčių, numatytų Taisyklių IV skyriuje,
ii. nebuvo sumokėta per Sąskaitoje faktūroje arba Išankstinio apmokėjimo sąskaitoje faktūroje
nurodytą laikotarpį,
iii. būtina apsaugoti esminius Paslaugų teikėjo ir Naudotojų interesus ir užtikrinti jų saugumą.
Prieigos prie Platformos apribojimas, numatytas VIII.1.5 punkte, nėra laikomas Sutarties
nutraukimu.
Teisė nutraukti pagal VII.2.1 punkto a papunktį ir VII.2.1 punkto b papunkčio ii dalį netaikoma
paslaugoms ir produktams, užsakytiems pasirinkus būdą IŠ ANKSTO APMOKĖTA.

VIII. KAINA IR APMOKĖJIMAS
1.
Kainos už prieigą prie kiekvieno Produkto yra nurodytos:
a) Kainoraštyje; tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti Sutarties kainą Įgaliotiesiems
Naudotojams el. paštu išsiųsdamas pranešimus apie planuojamą Kainos pakeitimą kartu su
nauju Kainoraščiu; naujosios kainos įsigalioja nuo pirmojo Atsiskaitymo laikotarpio, praėjus 30
dienų nuo minėtų pranešimų išsiuntimo dienos,
b) specialaus pasiūlymo arba rašytinio pasiūlymo, kuris turi pirmenybę prieš Kainoraštį, arba
c) specialaus pasiūlymo, nurodyto Kainoraštyje arba Sutartyje, arba atskirose taisyklėse,
sąlygose.
2.
Mokesčiai skaičiuojami pagal Kainoraštį už Atsiskaitymo laikotarpius. Kaip Paslaugų tiekimo
dalis nustatomi tokie atsiskaitymo laikotarpiai:
a) ABONEMENTAS – metinis, mėnesinis ar kitu laikotarpiu grindžiamas atsiskaitymų ciklas,
tačiau, pasirinkus metinį Atsiskaitymo laikotarpį ir nesumokėjus išankstinės sąskaitos-faktūros
iki joje nurodytos datos, užsakymai yra automatiškai pakeičiami į pateiktus per mėnesio
Atsiskaitymo laikotarpį (nesuteikiant galimybės pasinaudoti metine nuolaida);
b) MIKROMOKĖJIMAI – tai atsiskaitymo ciklas, kurio numatytoji trukmė – vienas mėnuo.
c) IŠ ANKSTO APMOKĖTAS – jo trukmė nurodoma Kainoraštyje, o pradžia laikoma apmokėjimo
už paslaugą / produktą momentas (mokėjimo užsakymo Paslaugų Teikėjo paskyroje
momentas).
3.
Naudotojas už Atsiskaitymo laikotarpį sumoka per Sutartyje numatytą terminą. Apmokėjimo
data laikoma diena, kai Sąskaitoje faktūroje arba Išankstinio apmokėjimo sąskaitoje nurodyta
suma įskaitoma į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą.
4.
VII.2.1 punkto b ir c papunkčiuose nurodytais atvejais sumokėto ir nepanaudoto abonentinio
mokesčio suma grąžinama Naudotojui per 30 dienų nuo dienos, kai Paslaugų teikėjas gauna
prašymą dėl permokos grąžinimo, tačiau ši sąlyga netaikoma aktyvavimo mokesčiui,
pakartotinio aktyvinimo mokesčiui, kitiems vienkartiniams mokesčiams, nurodytiems
Kainoraštyje bei sutarties netesybų mokesčiui. Naudotojas turi teisę susigrąžinti abonentinio
mokesčio sumą, proporcingą laikotarpiui, likusiam iki apmokamo Atsiskaitymo laikotarpio
pabaigos.
5.
Laiku nesumokėjus už prieigą prie Produkto, gali būti ribota prieiga prie šio Produkto.
6.
Paslaugų teikėjas pasilieka teisę, o Naudotojas su tuo sutinka:
a) Sąskaitas faktūras ir Išankstinio apmokėjimo sąskaitas faktūras išrašyti ir išsiųsti elektronine
forma,
b) Sąskaitas faktūras ir Išankstinio apmokėjimo sąskaitas faktūras priimti be jas priimti teisę
turinčio asmens parašo.
IX. PRODUKTAI
1. „Trans.eu Platform Class 4.0”

1.1.

a)
b)
c)
1.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)
1.3.

1.4.
a)

b)

c)
1.5.
a)
b)
c)
1.6.

„Trans.eu Platform Class 4.0“ – tai programinė įranga, skirta transportavimo procesui valdyti,
pradedant rangovo paieška ir baigiant derybomis dėl užsakymo vykdymo, priklausomai nuo to,
kokį vaidmenį atlieka Naudotojas (vadinamoji Produktų linija):
TfC – „Trans.eu for Carrier“ – tai vežėjams skirtas sprendimas,
TfF – „Trans.eu for Forwarder“ – tai
ekspeditoriams ir logistikos operatoriams skirtas
sprendimas,
CargoON (iki 11.01.2022: TfS – „Trans for Shipper“) – tai siuntėjams ir gamintojams skirtas
sprendimas.
„Trans.eu Platform Class 4.0“, atsižvelgiant į pasirinktą produktų liniją, leidžia:
sukurti nuolatinio bendradarbiavimo su subrangovais taisykles, jas vadinant
„Fiksuotais maršrutais”,
sukurti subtiekėjų (vežėjų ir (ar) ekspeditorių) grupes pagal pasirinktus kriterijus, kurie atlieka
grupių funkcijas rangovų modulio aplinkoje,
savo nuožiūra paskelbti krovinių pasiūlymus grupėse, fiksuotuose maršrutuose, „SmartMatch“
aplinkoje,
kaip „Automatinių taisyklių“ dalį sukurti krovinių pasiūlymų paskelbimo taisykles, per „Grupes“
ir „Fiksuotus maršrutus“ arba „SmartWatch“ gauti krovinių pasiūlymus (būtinas leidimas),
gauti krovinių pasiūlymus kaip Grupių, fiksuotų maršrutų arba SmartMatch dalį
valdyti krovinių pasiūlymus, teikti pasiūlymų kainas arba priimti krovinius už fiksuotas kainas,
derėtis dėl krovinių, kurių būsena nėra viešai skelbiama, atlikti krovinių pasiūlymų istorijos
peržiūrą ir archyvavimą,
tvarkyti transporto užsakymus, gautus internetu, pradedant derybomis ir baigiant sutarčių
sudarymu, juos registruoti, už juos atsiskaityti (išrašius sąskaitą faktūrą ir pateikus susijusius
dokumentus) ir juos archyvuoti,
naudotis programa „Messenger“,
gauti prieigą prie reitingų modulio,
naudotis transporto priemonių parko moduliu.
Paskyros prieiga prie „Trans.eu Platform Class 4.0“ vienu metu galima tik naudojantis viena
produktų linija: TfF, CargoON (iki 11.01.2022: TfS) arba TfC. Naudotojas prisiima atsakomybę dėl
duomenų praradimo rizikos, susijusios su prašymu pakeisti tam tikros Paskyros produktų liniją.
Už naudojimąsi „Trans.eu Platform Class 4.0“ yra mokami Mikromokėjimai, jei naudojamos
toliau išvardytos funkcijos (vadinamosios papildomos paslaugos):
„SmartMatch” – tai subrangovo atrankos algoritmas, naudojamas teikiant prašymą pateikti
pasiūlymą dėl transporto paslaugos pagal Krovinio pasiūlymą, kurį paskelbia Naudotojas.
Norint naudotis „SmartMatch“ būtina autorizacija. Algoritmas patikrina visus autorizuotus
vartotojus (tiek privačius, tiek viešuosius). Krovinio pasiūlymas per „SmartMatch“ – tai kvietimas
derėtis, neužtikrinantis, kad bus pateiktas transporto užsakymas;
„No Touch” – tai fiksuoto maršruto transportavimo užsakymų, vykdomų pagal ilgalaikio
bendradarbiavimo sutartį, kurią sudarė bendradarbiaujantys Naudotojai, paskelbimo paslauga
(suprantama kaip
nustatyti tų paslaugų parametrai maršrutų ir kainų prasme):
„Best Carrier” – tai rangovo pasirinkimo atlikti transporto užsakymus iš uždaros partnerių
grupės, iš kurios pasirenkamas geriausias subrangovas, paskelbimo paslauga.
Mikromokėjimai už papildomas paslaugas apmokestinami pagal Kainoraštį Naudotojui,
priimančiam Krovinio pasiūlymą, tik tuo atveju, jei krovinį priima abi šalys, kaip:
„No Touch“ krovimo mokestis – už „Fiksuotuose maršrutuose“ paskelbtus krovinius,
„Best Carrier“ krovimo mokestis – už „Grupėse“ paskelbtus krovinius,
„SmartMatch“ krovimo mokestis – už krovinius, paskelbtus kaip „SmartMatch“ algoritmo dalis.
Papildomų paslaugų naudojimo kainos nurodytos Kainoraštyje. Mokesčiai skaičiuojami už
naudojimą, o susumavus juos už tam tikrą Atsiskaitymo laikotarpį, nuolaidos apskaičiuojamos
pagal Kainoraštį arba atitinkamu metu galiojančius Akcijos nuostatus.

1.7.

1.8.

Vartotojai, kurie yra sandorio šalys, gali reguliuoti kitokias mokėjimo taisykles, nei nurodyta
IX.1.5 punkte, naudodamiesi Platformoje suteikta „Fiksuotų maršrutų“ funkcija (vadinamuoju
„išskleidėju“). Dėl to Naudotojas, paskelbęs Krovinio pasiūlymą, prisiima pareigą sumokėti
atitinkamą mokestį (visą arba jo dalį).
Nereikia gauti jokių leidimų, norint naudoti produktą „Trans.eu Platform Class 4.0“ (priklauso
nuo „SmartMatch“ paslaugos).

2. Trans.eu krovinių birža su duomenų baze
2.1. Norint naudotis prieiga prie Produktą sudarančių paslaugų, būtina atlikti Autorizaciją ir įsigyti
Produktą, kaip tai numato VII punkto nuostatos. Į įsigytos krovinių biržos abonemento kainą
įeina 2 aktyvios Naudotojų Paskyros, o kiekviena papildoma aktyvi paskyra yra mokama.
Papildomų aktyvių paskyrų, turinčių prieigą prie krovinių biržos, mokestis ir atsiskaitymo būdas
nurodomi Kainoraštyje. Mokestis už papildomą aktyvią paskyrą (Naudotojo Paskyrą) su prieiga
prie krovinių biržos yra skaičiuojamas pagal Mikromokėjimų atsiskaitymo laikotarpį to
laikotarpio pabaigoje.
2.2. Naudodamasis Trans.eu Platforma (Freight Exchange) Naudotojas:
a)
įgyja
prieigą prie Naudotojų Duomenų bazės, t. y. visų duomenų (t.
y.
informacijos,
nuotraukų, dokumentų), kuriuos
Naudotojai pateikia Paslaugų teikėjui registruodami
Paskyras ir
Išvestines Paskyras, Paskyros autorizacijos metu ir naudodamiesi
Trans.eu
Platforma,
b)
įgyja prieigą prie išmaniųjų atrankos priemonių ir sistemų, kurios leidžia efektyviau naudotis
Trans.eu Platforma (sistemos pasiūlymai).
c)
gali peržiūrėti krovinių ir transporto priemonių biržos mainus, suteikiančius galimybę keistis
informacija apie laisvas krovinių vietas ir krovinių pasiūlymus, ieškoti rangovų
ir
siūlyti
transporto arba ekspeditorių paslaugas,
d)
gali skelbti laisvo krovinio arba laisvo
transporto priemonių pasiūlymus Pasiūlymų lentelėje
(kuri prilygsta kvietimui teikti
pasiūlymus), su sąlyga, kad TFC (Trans for Carriers) produktų
linijos naudotojams pasiūlymų skaičius paskelbtas krovinių biržoje bus ne daugiau kaip 20
laisvų krovinių.
e)
matyti žemėlapiuose rodomą maršruto apžvalgą atsižvelgiant į punktą 2.3 ir tolesnius.
2.3. Paslaugų teikėjas neatsako:
a)
už pasekmes, kurios galimos priėmus pasiūlymą, kurį pateikė asmenys, neturintys prieigos prie
Naudotojo Paskyros teisių, nepriklausomai nuo to, kaip tai atsitiko (pvz., buvo suteikta prieiga
prie Paskyros, buvo pateiktas pasiūlymas kito asmens vardu),
b)
už naudotojo pateiktus pasenusius pasiūlymus,
c)
už tai, kad Naudotojo pasiūlymai buvo pašalinti iš Krovinių biržos ir Transporto priemonių
biržos,
d)
už tai, kad Naudotojas kelis kartus įvedė tą patį pasiūlymą.
2.4. Programinės įrangos, žemėlapių, duomenų ir medžiagos, kuri naudojama pagal Paslaugų
teikėjo suteiktas licencijas, teikėjai yra išoriniai duomenų teikėjai (toliau vadinami Partneriais),
įskaitant „OpenStreetMap“ (kuris paremtas ODbL licencija) ir „Emapa sp. z o.o.“ Plečiant arba
keičiant Partnerių ratą Taisyklių keisti nereikia.
2.5. Žemėlapių medžiagas ir kitus susijusius duomenis Paslaugų teikėjui pagal suteiktas licencijas
teikia Partneriai. Partnerių teikiama programinė įranga ir duomenys saugomi autoriaus teise,
pagal Licencijos Sutarties nuostatas.
2.6. Žemėlapiais Naudotojas naudojasi mokamos, neišimtinės sublicencijos pagrindu, kurios
naudojimo trukmė ribojama abonentiniu laikotarpiu, ir tik asmeniniais tikslais. Naudotojas
neturi teisės teikti sublicencijų trečiosioms šalims (leisti trečiosioms šalims naudotis
žemėlapiais).
2.7. Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad žemėlapiai bus visada prieinami, be klaidų ir tikslūs. Dėl
techninių problemų gali pasitaikyti duomenų prieinamumo ir perdavimo vėlavimo ir klaidų.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
a)
b)
2.13.

2.14.
2.15.
a)
b)
c)
2.16.
2.17.
2.18.

2.19
a)
b)

2.20.

Pateikti žemėlapiai ir informacija nėra tikslus realybės atvaizdavimas ir naudojami tik
iliustraciniais tikslais. Paslaugos teikiama informacija skirta naudoti tik kaip pagalbinė
planavimo informacija. Faktinės prieigos prie dominančio objekto sąlygos gali skirtis nuo
nurodytų sąlygų dėl pasikeitusių oro sąlygų, kelio darbų, eismo sąlygų ir kitų įvykių.
Duomenų bazėje apie Naudotoją prieinama informacija leidžia geriau įvertinti rangovą, prieš
pradedant bendradarbiavimą su juo, ir apima: pagrindinę informaciją, reitingų ir komentarų
sistemą, „Transrisk“ indeksą ir sertifikatus.
Pagrindinė informacija apima kontaktinę informaciją (vardas, pavardė, adresas, telefono
numeris, el. pašto adresas), registracijos duomenis (įskaitant NIP, REGON, KRS, įmonės steigimo
datą), įmonės informaciją (veiklos sritis, teikiamų paslaugų tipas), informaciją apie darbuotojus
(vardai, pavardės, kontaktinė informacija) ir licencijas (vidaus ir tarptautinis transportas, vežėjų
automobiliais civilinės atsakomybės draudimo dokumentas vidaus arba tarptautinėje rinkoje).
Dokumentus ir informaciją savo atsakomybe pateikia Naudotojai.
Reitingų ir komentarų sistemoje Naudotojai apie sandorius gali skelbti tokią informaciją:
a) REITINGAS
(subjektyvi nuomonė), kuris turi atitikti faktinę situaciją ir
išreiškiamas
balu nuo 1 iki 5. Reitingas suteikiamas tik tuo atveju, jeigu pasiūlymas / krovinys / užsakymas
priimamas
Platformoje. Bendradarbiavimo kokybės reitingas galioja 30 dienų,
apmokėjimo terminų reitingas – 120 dienų.
b) KOMENTARAS– turi būti teisingas ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių; už tai atsakingas
komentarą paskelbęs asmuo. Komentarus galima skelbti tik kartu su reitingu.
Draudžiama reitingų ir komentarų sistemą naudoti šiais tikslais:
komentare pateikti melagingą informaciją apie rangovą, bendradarbiavimą su rangovu arba
sutarties vykdymą,
pervertinti Naudotojo patikimumą priimant sandorius, taip siekiant padidinti teigiamų reitingų
skaičių, tačiau iš tikrųjų neteikiant paslaugos.
Paslaugos teikėjas nesikiša į reitingavimo procesą, nes reitingas – tai subjektyvi vertintojo, t. y.
Naudotojo, nuomonė. Paslaugų teikėjas gali pašalinti suteiktą reitingą, bet tik paprašius
Naudotojui, kuris tą reitingą suteikė.
Komentarą skelbiantis Naudotojas atsako už jo turinį. Paslaugų teikėjas už paskelbtų
komentarų turinį atsako tik kaip prieglobos teikėjas.
Komentarus, apie kurių neteisėtą turinį buvo gautas patikimas pranešimas, tikrina Paslaugų
teikėjas. Pranešėjas privalo:
aiškiai nurodyti turinį, apie kurį kalbama pranešime, ir jo paskelbimo
vietą,
nurodyti, kodėl komentaro turinys yra neteisėtas,
pateikti dokumentaciją (pvz., dokumentus, korespondenciją ir pan.),
patvirtinančią neteisėtą
komentaro turinio pobūdį.
Jeigu remdamasis surinkta informacija Paslaugų teikėjas nustato, kad komentaro turinys yra
objektyviai neteisėtas, komentaras bus pataisytas arba iš dalies ar visiškai pašalintas.
„TransRisk“ indeksas – tai Naudotojo elgsenos Platformoje rodiklis, kuris gali būti
apskaičiuojamas už kiekvieną produktų liniją, jei Naudotojas skelbia Krovinių pasiūlymus.
„TransRisk“ indeksas apskaičiuojamas pagal duomenų bazėse esančią Naudotojo pateiktą
informaciją ir duomenis (verslo informacijos biurai, vertinimo agentūros, duomenys iš atskleistų
finansinės atskaitomybės dokumentų) bei surenkami per Trans.eu Platformą.
„TransRisk“ indekso apskaičiavimo procese kiekvienas Naudotojas privalo pateikti tikrus
duomenis ir sutinka su:
duomenų
atsisiuntimu iš išorinių šaltinių: verslo informacijos biurų,
skolų biržų ir
reitingų agentūrų,
istorinių duomenų rinkimu pagal veiklą Trans.eu Platformoje ir jų naudojimu (įskaitant
duomenis apie surinktus ir apdorotus mokėjimus
naudojant paslaugas, nurodytas XII
skyriuje).
Paslaugų teikėjas neatsako už:

a)

neteisingai apskaičiuotą ir nurodytą Naudotojo „TransRisk“ indekso vertę, jeigu taip atsitiko dėl
to, kad Naudotojas arba kredito informacijos agentūros buvo pateikusios klaidingą arba
pasenusią informaciją, ir už tokių duomenų laikymą visuomenei prieinamuose duomenų
registruose. Atsakomybė už tai tenka duomenų teikėjams,
b)
Naudotojų ne laiku vykdomus apmokėjimo įsipareigojimus,
c)
atsisakymą apskaičiuoti „TransRisk“ indeksą arba jo atėmimą,
d)
programinės įrangos triktis, susijusias su „TransRisk“ indeksu,c)
e)
nerodomą informaciją arba rodomą pasenusią informaciją apie Naudotojų „TransRisk“
indeksus,
f)
prarastą Naudotojų pelną dėl a–e punktuose nurodytų priežasčių.
2.21. Sertifikatų sąrašas prieinamas Naudotojo Paskyroje. Naudotojas prisiima visišką atsakomybę už
paskelbtus sertifikatus. Trans.eu sertifikatų suteikimo taisyklės nurodytos atskiruose
nuostatuose.
2.22. Taip pat Naudotojai, Platformoje išsiuntę rekomendacijos prašymą, gali naudotis
rekomendacijų sistema (kiekviename Platformos naudojimo etape). Rekomendacijas gali
suteikti kiti Naudotojai ir verslininkai, nepriklausantys Platformai. Rekomendacijos Platformoje
gali būti viešos nurodant, kas jas paskelbė. Kreditorius atsako už savo sąžiningumą ir
principingumą.
2.23. Skiltyje „Įmonės informacija“ Paslaugų teikėjas taip pat gali pateikti kitą informaciją apie
Naudotoją, gautą iš trečiųjų asmenų, įskaitant informaciją iš oficialių registrų arba nustatytą
pagal Naudotojo duomenis ir dokumentus, jeigu ji galėtų būti naudinga kitiems Naudotojams
tikrinant sudaryto sandorio saugumą (ypač informaciją apie gautinas sumas, politikos kokybę,
kitus sertifikatus ir teises).
3. PAPILDOMOS PASLAUGOS
3.1. Naudodamasis bet kuriuo IX.1 punkte nurodytu Produktu Paslaugų gavėjas taip pat gali
naudotis papildomomis paslaugomis, tokiomis kaip privatus krovinių pervežimas, kurios
padeda sudaryti sandorį pasiūlymą pateikusio asmens nurodytu būdu, t. y. „No touch“, „Best
carrier“ ir IX.2 punkte nurodytos „Smart Match“ paslaugomis (toliau – Papildomos paslaugos).
3.2. SmartMatch – tai subrangovo atrankos algoritmas, naudojamas teikiant prašymą pateikti
pasiūlymą dėl transporto paslaugos pagal Krovinio pasiūlymą, Naudotojo paskelbtą TfF arba
CargoON (iki 11.01.2022: TfS) linijoje. Norint naudotis „SmartMatch“ būtina Autorizacija.
Krovinio pasiūlymas per „SmartMatch“ – tai kvietimas derėtis ir neužtikrina, kad bus pateiktas
transporto užsakymas.
3.3. No touch – tai transporto užsakymų, vykdomų pagal ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį, kurią
sudarė bendradarbiaujantys Naudotojai, tvarkymo paslauga (suprantama kaip nustatyti tų
paslaugų parametrai maršrutų ir kainų prasme).
3.4. Best carrier – tai rangovo pasirinkimo atlikti transporto užsakymams iš uždaros partnerių
grupės, iš kurios pasirenkamas geriausias subrangovas, proceso tvarkymo paslauga.
3.5. IX.3.2-3.3 punktuose apibūdintos Papildomos paslaugos yra mokamos; jų kainos nurodytos
Kainoraštyje. Mokestis imamas už kiekvieną sandorį, kuris sudaromas priėmus Krovinį
(vadinamasis apmokėjimas už Krovinį). Pagal IX.3.6 punktą šiuos mokesčius apmoka
Naudotojas, kurio pasiūlymas gabenti Krovinį buvo priimtas.
3.6. Sandorio šalys gali Mokesčius mokėti kitaip, nei nurodyta IX.3.5 punkte, naudodamiesi Trans.eu
Platformos funkcija (vadinama ZIP), kai Mokesčio (viso arba jo dalies) mokėjimo prievolę perima
Naudotojas, paskelbęs Krovinio pasiūlymą.
3.7. Mokesčiai už Papildomas paslaugas bus imami pagal Mikromokėjimų apmokėjimo laikotarpius.
4. Krovinių stebėjimas ir „TransTask“, “Loads2Go!”, “TransMessenger”
4.1. Platformoje galima integracija į ryšio sistemas, kurias nurodo Paslaugų teikėjas ir kurios gali
rodyti transporto priemonės buvimo vietą.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

Norint naudotis savos transporto priemonės geolokacijos paslaugomis, būtina nurodyti
reikalingus duomenis Transporto priemonių parko modulyje, priklausančiame TfC arba TfF
produktų linijai, ir prijungti ryšio sistemą, integruotą į Platformą.
Patenkinęs IX.4.2 punkte nurodytas sąlygas, TfC arba TfF produktų linijos naudotojas gali
pateikti transporto priemonės buvimo vietos duomenis savo rangovui, naudojančiam TfF arba
CargoON (iki 11.01.2022: TfS) produktų liniją Krovinio stebėjimo modulyje.
Naudotojas transporto priemonės buvimo vietos duomenis gali gauti už mokestį, numatytą
Kainoraštyje, kuris imamas už kiekvieną stebėjimo užduoties prisijungimą. Šias išlaidas
padengia klientas, reikalaujantis atitinkamo Krovinio / Užsakymo pasiūlymo stebėjimo.
Platformoje Naudotojas gali naudotis „TransTask“ mobiliąja programėle, kuri skirta nuolatos
ryšiui su vairuotojais palaikyti bei perduoti stebėjimo signalus.
Norint naudotis „TransTask“, reikia sukurti Išvestinę Paskyrą, kuriai turi būti priskirtas vaidmuo
„Vairuotojas“, ir galiniame įrenginyje (išmaniajame telefone), atitinkančiame vadove nurodytas
technines sąlygas, įdiegti mobilią programėlę, o iš atitinkamo fizinio asmens gauti reikiamus
patvirtinimus.
Už „TransTask“ naudojimą gali būti imamas mokestis, kurį turi sumokėti naudotojas; šis
mokestis nurodytas Kainoraštyje ir apskaičiuojamas kaip numatyta VIII punkte.
Atskiras Platformos funkcijas naudoti galima ir per mobiliąsias programėles: „Loads2Go!“ ir
„TransMessenger“. Mobiliosios programėlės yra papildoma specifinių Produkto funkcijų
naudojimo forma ir galimybė jomis naudotis yra Naudotojo prieigos prie Platformos ir atskirų
Produktų pasekmė.

5. Susijusios paslaugos
5.1. Pagal viešai prieinamas Paslaugų ir produktų taisykles bei Kainoraštį, Paslaugų teikėjas pasilieka
teisę atitinkamiems Naudotojų segmentams siūlyti galimybę naudoti su Platforma susijusius
produktus ir paslaugas, teikiamas pagal atskirus susitarimus ir taisykles (toliau: Susijusias
paslaugas). Susijusioms paslaugoms galioja Platformos taisyklės ir jas reglamentuojančios
taisyklės ir sutartys.
5.2. Jei konkreti Susijusi paslauga yra susijusi su Duomenų baze, įskaitant Naudotojo Duomenų
bazę, Naudotojai turi teisę dalyvauti Susijusiose paslaugose pagal jų taisykles.

X. SKUNDAI
1.
Skundą galima pateikti:
a)
raštu, Paslaugų teikėjo adresu,
b)
el. paštu info.lt@trans.eu
c)
naudojant interneto svetainėje esančią pateikimo formą: https://www.trans.eu/lt/kontaktas/
2.
Skunde būtina nurodyti:
a)
TransID,
b)
skundą teikiančio Naudotojo vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą ir gyvenamosios vietos
arba registruotosios buveinės adresą (toliau – Skundą pateikęs asmuo),
c)
skundo esmę,
d)
skundą pagrindžiančias aplinkybes.
3.
Jei pateiktas skundas neatitinka X.2 punkte nurodytų sąlygų, Paslaugų teikėjas nedelsdamas
informuoja apie būtinybę jį papildyti, nurodo ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą ir papildymo
apimtį, taip pat nurodo, kad, nepapildžius skundo per nustatytą terminą, skundas nagrinėjamas
nebus. Pasibaigus nustatytam terminui ir nepateikus trūkstamos informacijos, skundas
nenagrinėjamas.
4.
Paslaugų teikėjas skundą išnagrinėja per 15 darbo dienų nuo pateikimo dienos. Paslaugų
teikėjas pasilieka teisę pratęsti 15 darbo dienų terminą atsakymui pateikti, jei atsakymui

5.
a)
b)
c)
6.

7.
8.

9.
a)
b)

pateikti reikia gauti papildomos techninės ar teisinės informacijos, atlikti analizę ar vertimą ir
apie tai Paslaugų teikėjas nedelsdamas praneša Skundą pateikusiam asmeniui.
Atsakymas į skundą gali būti pateiktas:
raštu, išsiuntus atsakymą Naudotojo adresu,
el. laišku, siunčiamu Skundą pateikusio asmens nurodytu el. pašto adresu,
telefonu.
Paslaugų teikėjas pasilieka teisę neatsakyti į skundą, jei skunde nėra duomenų, kurie būtų
pakankami identifikuoti Naudotojui arba asmeniui, kuris pateikė skundą, arba nėra duomenų,
leidžiančių atsakyti į skundą.
Naudotojas imasi visos atsakomybės už skundo turinį.
Naudotojas, kuris nesutinka su atsakymu į skundą, turi teisę pateikti prašymą nagrinėti skundą
pakartotinai per 90 dienų nuo atsakymo gavimo dienos. Atitinkamai taikomos X.1–X.7 punktų
nuostatos.
Išnagrinėjus skundą pakartotinai pagal X.8 punktą, laikoma, kad Naudotojas pasinaudojo
skundo pateikimo procedūra ir neturi galimybės sprendimo dėl skundo apskųsti, nebent:
Naudotojas pateikia informacijos apie naujas aplinkybes ir įrodymus, kurie gali turėti įtakos
skundo nagrinėjimui,
Naudotojas tęsia susirašinėjimą, kad gautų prieigą prie Paslaugų pagal VII.2.2 punkte
numatytas nuostatas ir sąlygas.

XI.
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
1. DUOMENŲ APIMTIS
1.1. Pagal Naudotojui taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES)
reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir jį panaikinusios Direktyvos 95/46/EB (BDAR) nuostatas Paslaugų
teikėjas yra asmens duomenų valdytojas (info.lt@trans.eu).
1.2. Duomenys teikiami savanoriškai; visos asmens duomenų tvarkymo taisyklės nurodytos
Privatumo politikos dokumente, kurį galite rasti interneto svetainėje http://www.trans.eu.
2. DUOMENŲ TVARKYMO PATIKĖJIMAS
2.1. Trans.eu Baltic, UAB yra Naudotojų ir Išvestinių Naudotojų asmens duomenų, pateiktų
susirašinėjant arba jiems naudojantis kitomis Trans.eu Platformos funkcijomis, Tvarkytojas
(BDAR numatyta prasme), nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip. Trans.eu Baltic, UAB neatsako už
Naudotojų ir Išvestinių Naudotojų asmens duomenis, pateiktus susirašinėjant arba jiems
naudojantis kitomis Trans.eu Platformos funkcijomis.
2.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, Naudotojas ir Duomenų Tvarkytojas sudaro sutartį dėl 2.1
punkte numatytų asmens duomenų tvarkymo patikėjimo, pagal kurią Duomenų Tvarkytojas
priima Naudotojo jam patikėtus asmens duomenis, kad juos tvarkytų. Patikėjimo objektas yra
Naudotojų ir Išvestinių Naudotojų asmens duomenys, pateikti susirašinėjant arba jiems
naudojantis kitomis Trans.eu Platformos funkcijomis. Patikėjimas vykdomas Sutarties vykdymo
tikslais, suteikiamas visam Sutarties terminui ir yra ilgalaikio pobūdžio
2.3. Duomenų Tvarkytojas įsipareigoja:
a)
tvarkyti asmens duomenis tik pagal dokumentuotus duomenų Valdytojo (Naudotojo)
nurodymus, o būtent – pagal šias Taisykles ir asmens duomenų patikėjimo jų tvarkymo
tikslais sutartį,
b)
užtikrinti, kad asmenys, kuriems yra patikėtas asmens duomenų tvarkymas,
įsipareigotų
išlaikyti jų konfidencialumą,c)
c)
imtis
priemonių, kad apsaugotų duomenis, kaip to reikalaujama pagal
BDAR, ir padėtų
duomenų Valdytojui vykdyti su tuo susijusius
įsipareigojimus,
d)
laikytis kito duomenų tvarkytojo paslaugų naudojimo nuostatų ir sąlygų –
vadinamasis
tolesnis duomenų tvarkymo patikėjimas, kuris leidžiamas, kai pasitelkiami asmenys, kurie

e)
f)
g)
h)

2.4.

teikia paslaugas, kurios būtinos tam, kad Duomenų Tvarkytojas galėtų teikti savo
paslaugas, ir su kuriomis Naudotojas sutinka kaip duomenų,
Valdytojas, padėti Naudotojui vykdyti savo įsipareigojimą atsakyti į duomenų subjektų
reikalavimus pasinaudoti BDAR numatytomis jų teisėmis,
pašalinti duomenis arba grąžinti duomenis Naudotojui kaip duomenų Valdytojui, kai jų
tvarkymas baigtas, atsižvelgiant į Naudotojo sprendimą,
padėti duomenų Valdytojui vykdyti BDAR 32–36 straipsniuose numatytus jo reikalavimus,
susijusius su duomenų tvarkymo pobūdžiu ir duomenų Valdytojui prieinama informacija,
pateikti Naudotojui visą informaciją, susijusią su jam patikėtais asmens duomenimis, kai to
reikia, kad jis galėtų pademonstruoti, jog vykdo savo įsipareigojimus, ir padėti jam arba jo
įgaliotam
auditoriui atlikti auditus.
Duomenų Tvarkytojas turi teisę patikėti duomenis kitiems asmenims. Tolesnis patikėjimas gali
būti susijęs su subjektais, priklausančiais įmonių grupei, kuriai priklauso ir Paslaugų teikėjas,
bei subjektais, teikiančiais IT paramos paslaugas, bei kitais subrangovais, kurių sąrašas visada
pateikiamas Naudotojui (duomenų Valdytojui) jo prašymu. Naudotojas, kaip asmens duomenų
Valdytojas, sutinka su tolesniu duomenų patikėjimu, kaip numatyta ankstesnėse sąlygose
(atsižvelgiant į 2.3 punkto d papunktį). Duomenų Tvarkytojas privalo pranešti apie bet kokius
numatomus pakeitimus, susijusius su kitų duomenų tvarkytojų įtraukimu į minėtąjį sąrašą arba
pakeitimu, pateikdamas tą sąrašą duomenų Valdytojo (Naudotojo) prašymu.

3. BENDRA DUOMENŲ KONTROLĖ
3.1. Vykdydamos prisijungimo prie TransID paslaugos dalį ir tvarkydamos asmens duomenis
rinkodaros tikslais, Trans.eu grupės įmonėms yra suteiktas bendrų duomenų Valdytojų statusas
(BDAR 26 straipsnis).
3.2. Sudarius bendrus susitarimus, duomenų Valdytojai aiškiai apibrėžia atitinkamą savo
atsakomybės sritį vykdant įsipareigojimus, kylančius iš BDAR.
3.3. Pirmiau nurodyti susitarimai tinkamai atspindi atitinkamas bendrų duomenų Valdytojų
atsakomybės sritis ir jų bei vartotojų ir išvestinių finansinių priemonių vartotojų santykius.
Pagrindinis susitarimų turinys yra pateiktas privatumo politikoje, kurią galima rasti adresu
http://www.trans.eu.
3.4. Nepaisant pirmiau nurodytų susitarimų, Naudotojas ir Išvestinis Naudotojas gali naudotis savo
teisėmis, kurias užtikrina BDAR kiekvieno administratoriaus atžvilgiu.
4. KITOS NUOSTATOS
4.1. Vykdant sutartį asmens duomenys gali būti tvarkomi automatiškai (įskaitant jų profiliavimą).
Profiliavimo tikslas – rinkti informaciją apie Naudotojo arba Išvestinio Naudotojo veiklą Trans.eu
Platformoje ir jų pasirinkimus, kad Naudotojams ir Išvestiniams Naudotojams būtų teikiami
tinkamesni pasiūlymai ir siunčiami pritaikyti pranešimai, taip pat, kad neliktų nepastebėtų
dalykų, galinčių kelti grėsmę Naudotojų ir Išvestinių Naudotojų saugumui. Naudotojas turi teisę
bet kada prieštarauti duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su jo konkrečia situacija, kai
duomenys yra tvarkomi dėl tikslų, kylančių iš teisėtų Paslaugų teikėjo interesų, dėl su tiesiogine
rinkodara, įskaitant profiliavimą, susijusių tikslų.
4.2. Dalykus, kurių nereglamentuoja pirmiau išdėstytos nuostatos, reglamentuoja BDAR nuostatos
(ypač BDAR 28 ir 29 straipsnių) ir atitinkamos nacionalinių teisės aktų nuostatos.

XII. KITOS PLATFORMOS NAUDOTOJAMS SIŪLOMOS PASLAUGOS
Naudodamiesi Trans.eu Platforma Naudotojai gali naudotis ir kitų TSL pramonei priklausančių
asmenų paslaugomis. Paslaugų teikėjas teikia informaciją apie šias paslaugas, bet nesirūpina ir
netarpininkauja jas teikiant.

1.
1.1.

TRANSCASH.eu – finansinės ir skolų išieškojimo paslaugos
Skolų išieškojimo paslaugos ir skolų birža – Naudotojai gali prašyti išieškoti gautinas sumas
pagal sudaromas taikos sutartis arba priimtas teismo nutartis, taip pat pateikti siūlymą
parduoti gautinas sumas kitiems Naudotojams skolų biržoje, kurią administruoja ir prižiūri
„TransCash.eu S.A.“. Paslaugos teikiamos pagal atskirą „TransCash.eu S.A.“ sudarytą sutartį ir
„TransCash.eu
S.A.“
paslaugų
teikimo
taisykles,
kurias
galima
rasti
adresu
https://transcash.eu/en/.

2.
2.1.

TRANSPORTO PROGRAMOS
Goodloading.com – krovinių erdvės optimalaus planavimo programa, kurios sąlygos nurodytos
atskiruose nuostatuose (https://www.goodloading.com).

3.
3.1.

BENDRUOMENĖ
Naudodami Trans.eu Platformą Naudotojai gali naudotis interneto svetainėmis, suteikiančiomis
prieigą prie svarbiausių žinių ir pramonės įvykių, ir susirasti reikiamą informaciją, pvz.,
„Trans.Info”, „Bans for Trucks”, „Transparking“.
Šių priemonių naudojimo taisyklės ir sąlygos išdėstytos jų pačių nuostatuose, kuriuos galima
rasti atitinkamose jų svetainėse.

3.2.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1.
Paslaugų
teikėjas
Taisyklių
pataisas
skelbia
interneto
svetainėje
https://www.trans.eu/lt/taisykles.
2.
Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti šių Taisyklių nuostatas. Pataisos įsigalioja
pataisytą Taisyklių tekstą paskelbtus XIII.1 punkte nurodytoje interneto svetainėje. Pasikeitusi
kontaktinė informacija (įskaitant el. pašto ir interneto svetainių adresus), nurodyta Taisyklėse,
arba akivaizdžios redakcinės klaidos bei XII punkte numatyta informacija (pridėta arba pašalinta
informacija) nėra laikoma Taisyklių pataisa.
3.
Tvarkant reikalus, kurie nenumatyti šiose Taisyklėse arba Sutartyje, vadovaujamasi įstatymais,
kurie taikomi Paslaugų teikėjui.
4.
Bet kokie ginčai, kilę dėl šių Taisyklių ar kaip nors kitaip su jomis susiję, bus sprendžiami
Paslaugų teikėjo registruotos buveinės teritorinės jurisdikcijos bendruosiuose teismuose.

