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KARŠTO VANDENS VARTOJIMO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS 
NR. 000-00 / DATA

I. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO IR BUITINIO KARŠTO VANDENS VARTOTOJO REKVIZITAI

1. Karšto vandens tiekėjo pavadinimas ir teisinė forma: Balterma ir ko, UAB; buveinės adresas: Ukmergės g. 369A, Vilnius;
interneto svetainės adresas: www.balterma.lt; įmonės kodas: 12635695; PVM mokėtojo kodas: LT263569515; telefono numeris: 
(8~5) 213 38 17; fakso numeris: (8~5) 213 38 91; elektroninio pašto adresas: vic@balterma.lt.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

6. Buitiniam karšto vandens vartotojui karštas vanduo tiekiamas iki tiekimo–vartojimo ribos.
7. Gyvenamajame name įrengta karšto vandens sistema: dvivamzdė karšto vandens tiekimo sistema su cirkuliacija stovuose laiptinėje
be vonios šildytuvų.
8. Vartotojas patvirtina, kad prieš Sutarties pasirašymą Tiekėjas pateikė visą Vartotojo pareikalautą žodinę ir rašytinę informaciją,
susijusią su tiekimo paslaugomis bei šia Sutartimi prisiimtų teisių ir pareigų realizavimo tvarka, Šalims pagal šią Sutartį tenkančia 
atsakomybe.
9. Šalys susitaria, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą vykdo Tiekėjas pagal atskirą sutartį iki to laiko kol butų ir
kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės 
veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektų administratorius nesusitars kitaip.
10. Tiekėjo ir Vartotojo šilumos perdavimo tinklų, pastato šilumos įrenginių nuosavybės, priežiūros ir tiekimo — vartojimo ribos
nustatomos Aktu „Šilumos perdavimo tinklų , šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos 
priežiūros ribų,šilumos ir karšto vandens pirkimo - pardavimo vietos ir tiekimo - vartojimo ribos nustatymo aktas“. Šis Aktas yra 
neatskiriama Sutarties dalis.

III. KARŠTO VANDENS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

11. Buitiniam karšto vandens vartotojui karšto vandens ties tiekimo–vartojimo riba patiektas karštas vanduo turi atitikti higienos
normose nustatytus kokybės reikalavimus, kuriuos numato Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Valstybės žinios, 2009, Nr. 143-
6311).

3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas – karšto vandens tiekėjas Balterma ir ko, UAB.

4. Sutartis reglamentuoja karšto vandens tiekimo bei vartojimo sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę.

IV. SUVARTOTO KARŠTO VANDENS KIEKIO IR KAINOS NUSTATYMAS

12. Vartotojas moka už patiektą karštą vandenį ir suteiktas paslaugas teisės aktuose bei Sutartyje nustatyta tvarka. Karšto vandens
kainos buitiniams karšto vandens vartotojams skelbiamos viešai. Apie pasikeitusias kainas Tiekėjas praneša Vartotojui mokėjimo 
pranešimuose.
13. Suvartoto karšto vandens kiekiai nustatomi pagal karšto vandens skaitiklių rodmenis. Tais atvejais, kai negalima naudotis karšto
vandens skaitiklių rodmenimis – Sutarties 15 p. ir 16 p. nustatyta tvarka, maksimalūs šilumos kiekiai cirkuliacijai nustatomi pagal 
galiojančius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) patvirtintus šilumos paskirstymo metodus. 
Karšto vandens ir jo cirkuliacijos kaina nustatoma ir keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Visas suvartotas per ataskaitinį laikotarpį karšto vandens kiekis nustatomas pagal buto apskaitos prietaisą (karšto vandens
apskaitos prietaisą), o šilumos karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai pastato bendro naudojimo tinkluose kiekis nustatomas pagal 
atsiskaitomojo namo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis ir paskirstomas (išdalinamas) pastato butų ir kitų patalpų savininkams - 
Vartotojams pagal VKEKK 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-182 patvirtintą „Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių 
rodmenis paskirstymo metodą Nr. 3“ (Paskelbta: TAR, 2016, Nr. 16613). Jei pastato karšto vandens apskaitos prietaisas neveikė 
arba buvo išmontuotas metrologinei patikrai atlikti, pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai ir karštam vendeniui ruošti 
apskaičiuojamas vadovaujantis VKEKK 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-178 „Šilumos paskirstymo vartotojams metodų 
rengimo ir taikymo taisyklės (Paskelbta: TAR, 2016, Nr. 16352).

2. Buitinio karšto vandens vartotojo vardas, pavardė: VARDENIS PAVARDENIS; gyvenamosios vietos adresas: S. Nėries g. XXX-
XX, Vilnius; buto plotas: 22.22 kv. m.; telefono numeris: 2222222; mokėtojo kodas: 000-00; elektroninio pašto adresas: 
EL@PASTAS.LT.

Karšto vandens tiekėjas Balterma ir ko, UAB  (toliau – Tiekėjas), atstovaujama DARBUOTOJO, ir daugiabučio namo buto (patalpų) 
savininkas VARDENIS PAVARDENIS, a. k. 11111111111, kuris yra buitinis karšto vandens vartotojas (toliau Vartotojas), 
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos 2003 m. gegužės 10 d.  
Šilumos ūkio įstatymu Nr. IX-1565 (Žin. 2007, Nr. 130-5259), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu
Nr.1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (toliau - Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės) sudarėme šią karšto 
vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

5. Sutartį sudaro karšto vandens tiekėjas – Balterma ir ko, UAB ir buitinio karšto vandens vartotojas - VARDENIS PAVARDENIS.

DATA Page 1 of 4



15. Sugedus karšto vandens skaitikliui arba karšto vandens apskaitos mazgo schemos elementui ne dėl Vartotojo kaltės (įstrigo
sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar kita), apie kuriuos Vartotojas pranešė Tiekėjui iki jo atstovo atvykimo į vietą, už 
suvartotą karštą vandenį per tą laikotarpį, kai karšto vandens apskaita veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio karšto 
vandens suvartojimo iki gedimo vidurkį Vartotojui nustatytu karšto vandens tarifu ir kainomis. Nustatęs karšto vandens skaitiklio 
gedimus, Tiekėjas juos turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Kiekvieną ne dėl vartotojo kaltės karšto vandens apskaitos 
prietaiso gedimo, pažeidimo ar dingimo atvejį Tiekėjas ir Vartotojas įformina dvišaliu aktu.
16. Vartotojui nepranešus apie karšto vandens skaitiklio gedimus iki Tiekėjo atstovo atvykimo ar karšto vandens apskaitos schemos
elementą sugadintą taip, kad karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas 
skaitiklio stiklas arba korpusas; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; taip pat siekiant 
sumažinti buitinio karšto vandens skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos stabdymo priemonės), arba pakeitus karšto 
vandens skaitiklio, arba vartotojui atsisakius įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovą patikrinti karšto vandens skaitiklio būklę ir (ar) 
rodmenis, Tiekėjas turi teisę perskaičiuoti laikotarpiu nuo karšto vandens tiekėjo paskutinės karšto vandens skaitiklio patikrinimo 
dienos. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato karšto vandens tiekėjo sudaryta komisija. Vartotojo suvartotas karšto 
vandens kiekis už perskaičiuojamą laikotarpį nustatomas taikant teisės aktuose nurodytas geriamojo vandens suvartojimo normas 
padauginant iš laikotarpio trukmės (Vandens vartojimo norma RSN 26-90, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos 
ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76). 

V. ATSISKAITYMO TVARKA

21. Vartotojas už suvartotą karštą vandenį atsiskaito pagal atsiskaitymo dokumentus (karšto vandens tiekėjo pateiktą mokėjimo
pranešimą ar gautą sąskaitą).
22. Atsiskaitymo ir mokėjimo būdą (mokėjimą grynaisiais ar negrynaisiais pinigais pagal atsiskaitymo dokumentus) pasirenka
Vartotojas. 
23. Vartotojas moka už faktiškai suvartotą karšto vandens kiekį pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis, kuriuos fiksuoja Tiekėjo
atstovas kiekvieno mėnesio paskutinę mėnesio dieną ir pirmomis (t.y. nuo pirmos iki penktos dienos) po to einančio mėnesio dienomis.
24. Tiekėjas apskaičiuoja mokėjimą už suvartotą karštą vandenį ir pateikia (išsiunčia) mokėjimo pranešimą Vartotojui iki kito mėnesio
10 d. Tiekėjas pateikia (išsiunčia) mokėjimų pranešimus aptarnaujamo, Vartotojui priklausančio buto (patalpų) adresu, jeigu Šalys 
nesusitaria kitaip.
25. Už kiekvieną mėnesį Vartotojas sumoka Tiekėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos.
26. Sutarties 25 punkte nustatytu terminu neatsiskaičius už suvartotą karštą vandenį, buitiniam karšto vandens vartotojui gali būti
skaičiuojami iki 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. 
27. Jeigu Vartotojas apmoka dalį Tiekėjo mokėjimo pranešime nurodytos sumos, jo įmoka užskaitoma tokiu eiliškumu: PVM, skola
už Tiekėjo suteiktas paslaugas, pranešime nurodyti delspinigiai, mokėtina už ataskaitiniame mėnesyje suteiktas paslaugas suma.
28. Jeigu Vartotojas apmoka didesnę, negu Tiekėjo pranešime nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už
sekantį mėnesį.
29. Rekvizitus pakeitusi Sutarties šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo fakto atsiradimo dienos, tačiau ne vėliau kaip prieš 10
darbo dienų iki mokėjimo datos, apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai Sutarties šaliai.

30. Vartotojas, naudojantis karštą vandenį savo buitinėms reikmėms, gali naudoti tiek karšto vandens, kiek jam reikia.
31. Karšto vandens tiekėjas gali apriboti arba nutraukti karšto vandens tiekimą:

       31.1.  prijungiant naujus šilumos tiekėjo ar karšto vandens tiekėjo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybos ir perdavimo ar 
pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius, jeigu negalima šių darbų atlikti planinio remonto metu;

 31.2.  atliekant šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių planinį remontą ir bandymus;
       31.3.  šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui, nesumokėjusiam sąskaitos už šilumą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, 

skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos apmokėjimo dienos pagal pateiktą Tiekėjo  mokėjimo pranešimą;

17. Kai nustatoma, kad vartotojas, siekdamas sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis,
kitaip paveikia karšto vandens skaitiklį ar karšto vandens apskaitos schemos elementus, o Tiekėjo atstovas per paskutinį 
atsiskaitomojo karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elementų patikrinimą šios vartotojo veikos negalėjo 
pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, su prietaisais atsukant apskaitos prietaisų rodmenis atgal ir kita) arba, įrengdamas 
paslėptą atvadą, prijungė karšto vandens imtuvus prieš karšto vandens apskaitą arba be jos, Tiekėjas turi teisę perskaičiuoti tokio 
vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį Sutarties 16 p. nustatyta tvarka, taikydamas perskaičiavimo laikotarpiu galiojusius karšto 
vandens tarifus ir kainas.
18. Vartotojas gali pareikalauti, kad būtų atlikta neeilinė karšto vandens skaitiklio patikra. Vartotojas sumoka už neeilinei patikrai
karšto vandens tiekėjo patirtas sąnaudas, jeigu jis tokios patikros reikalavo ir buvo nustatyta, kad karšto vandens skaitiklis atitinka jam 
nustatytus metrologinius reikalavimus. Jeigu nustatoma, kad karšto vandens skaitiklis netinkamas naudoti, už atliktą patikrą moka 
karšto vandens tiekėjas. Tiekėjas, abejodamas dėl karšto vandens skaitiklio matavimo teisingumo, gali savo nuožiūra ir lėšomis atlikti 
neeilinę karšto vandens skaitiklio patikrą.
19. Karšto vandens skaitiklio patikra atliekama teisės akuose nustatyta tvarka.
20. Tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą. Vartotojas moka Tiekėjui karšto
vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį pagal Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. 1-1762 „Dėl 
atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio Balterma ir ko, UAB nustatymo“.

VI. KARŠTO VANDENS TIEKIMO TVARKA IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO RIBOJIMO AR NUTRAUKIMO
SĄLYGOS
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VII. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

36. Tiekėjo pranešimai apie nepriemokas, įsiskolinimus, delspinigius, permokas turi būti rašytiniai ir pateikiami buitiniam karšto
vandens vartotojui jo pasirinkimu: paštu, ar elektroniniu paštu (pabraukti pasirenkamą variantą). 
37. Tiekėjo informacija skelbiama interneto svetainėje www.balterma.lt.

VIII. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

38. Tiekėjas privalo:
       38.1. nenutrūkstamai tiekti Vartotojui šilumą šaltam vandeniui pašildyti iki teisės aktais nustatytos karšto vandens temperatūros, 

karšto vandens temperatūrai palaikyti pastato vidaus sistemoje ir karštą vandenį, išskyrus Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis 
nustatytus atvejus ir šioje Sutartyje nurodytus laikotarpius, kada tiekimas gali būti ribojamas;

 38.2. palaikyti šilumos šaltinio tiekimo riboje teisės aktais nustatytus šilumnešio parametrus;
       38.3. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktais nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio 

parametrus;
 38.4. palaikyti pastato tiekimo - vartojimo riboje, vadovaujantis teisės aktais nustatytomis šilumos gamybos (šilumos šaltinio), 

perdavimo (šilumos perdavimo tinklų) ir pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, paskaičiuotus tokius šilumnešio 
parametrus, kurie leistų pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui išlaikyti pastato šilumos įrenginių projekte nurodytą ar 
teisės aktais nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią ir kurių leistini nukrypimai (termofikacinio vandens 
temperatūros 48 valandų laikotarpio vidurkio) ne daugiau kaip 5 procentai;

       38.5. palaikyti tiekiamo į pastato šilumos įvadą šilumnešio parametrus taip, kad esant tvarkingiems pastato šilumos įrenginiams, 
būtų užtikrinami teisės aktais nustatyti skaičiuojamieji karšto vandens temperatūrų parametrai;

       38.6. vykdyti jam nuosavybės teise priklausančių gamybos ir perdavimo įrenginių priežiūrą ir savalaikį remontą. Atliekant šiuos 
darbus galimos iki 5 parų per metus karšto vandens tiekimo pertraukos;

       38.7. pasibaigus šildymo sezonui, apie karšto vandens įrengimų numatomų bandymų ar remonto darbų pradžią ir trukmę 
paskelbti vietinėje spaudoje arba paštu;

 38.8. kas mėnesį apskaičiuoti mokėjimą už suvartotą karštą vandenį bei pateikti Vartotojui mokėjimo pranešimą.

 31.4.  jeigu be šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutikimo sistemingai viršijama pastato   šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių 
sutartinė šilumos galia (šildymo sistemose paskaičiuota pagal faktines šilumnešio temperatūras), jeigu tai turi įtakos mokėjimo už 
šilumą ir (ar) karštą vandenį apskaičiavimui arba dėl to šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas patyrė žalos ir šilumos ir (ar) karšto 
vandens vartotojas atsisako nustatyta tvarka pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį;       
31.5.  nepaskirtas atsakingas už šilumos ūkį asmuo;

 31.6.  kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais;
       31.7.  Sutarties 31.1, 31.2, 31.4, 31.5 punktuose nurodytais atvejais Tiekėjas privalo prieš 24 val. įspėti Vartotoją apie karšto 

vandens tiekimo apribojimus arba sustabdymą, o 31.3 punkte nustatytu atveju Tiekėjas įspėja Vartotoją ne vėliau kaip prieš 10 
kalendorinių dienų iki karšto vandens tiekimo nutraukimo.
32. Pranešimai dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo 31.3 punkte nustatytu atveju pateikiami Vartotojui į pašto dėžutę sutartyje
nurodytu vartotojo adresu arba pateikiami el. paštu, gavus pirkėjo rašytinį prašymą.
33. Jei karšto vandens tiekimas nutrauktas vadovaujantis Sutarties 31.3 punktu, karšto vandens tiekimas atnaujinamas, kai Vartotojas
sumoka įsiskolinimus už karšto vandens vartojimą (nepriemokas) bei karšto vandens tiekimo nutraukimo ir tiekimo atnaujinimo 
išlaidas, patirtas dėl jo kaltės.
34. Vartotojui karštas vanduo tiekiamas nepertraukiamai, išskyrus teisės aktuose bei Sutartyje nurodytas pertraukas.
35. Tiekėjas nedelsdamas turi pranešti buitiniam karšto vandens vartotojui apie karšto vandens sistemoje įvykusią avariją. Buitinis
karšto vandens vartotojas, gavęs pranešimą apie karšto vandens sistemoje įvykusią avariją, privalo vykdyti Tiekėjo nurodymus.

39. Vartotojas įsipareigoja:
 39.1. laiku atsiskaityti už suvartotą karštą vandenį;

       39.2. laikytis pastato karšto vandens tiekimo įrenginių projekte ir teisės aktais nustatytų karšto   vandens vartojimo režimų, 
savavališkai nekeisti karšto vandens įrenginių elementų bei jų jungimo schemos;

 39.3. užtikrinti savo buto ir kitų bendrojo naudojimo patalpų bei bendrosios nuosavybės teise priklausančių pastato karšto 
vandens įrenginių tinkamą būklę;

       39.4. užtikrinti bendrojo naudojimo patalpose sumontuotų karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų ir kitų karšto vandens 
įrenginių apsaugą;

       39.5. sugedus karšto vandens apskaitos prietaisui, esant plombos ar kitiems apskaitos prietaiso pažeidimams, nedelsdamas 
pranešti apie tai Tiekėjui;

IX. BUITINIO KARŠTO VANDENS VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

       39.6. Tiekėjui prieš 24 val. pateikus raštišką prašymą arba prieš 24 val. suderinus atvykimo laiką, netrukdomai leisti Tiekėjo 
atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti bute (patalpose) ar bendrojo naudojimo patalpose esančių 
karšto vandens įrenginių ir (ar) prietaisų techninę būklę;

       39.7. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo neteisėtų veiksmų, pateikus klaidingus duomenis karšto vandens 
sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus karšto vandens įrenginių elementus kitokiais, pakeitus jų jungimo schemą.       

       39.8. ne vėliau kaip per 10 dienų informuoti Tiekėją apie buto savininko (nuomininko), buto ploto ar kitų pastovių duomenų, 
nurodytų Sutarties 2 p. pasikeitimus ir pateikti juos patvirtinančius dokumentus. Į visus pakeitimus atliekant skaičiavimus 
atsižvelgiama nuo atitinkamų dokumentų pateikimo datos.
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40. Tiekėjas neatsako už pasekmes, jei Vartotojas neleidžia atlikti karšto vandens sistemos priežiūros ar remonto darbų, karšto
vandens skaitiklio keitimo ar neužtikrina tinkamos techninės karšto vandens skaitiklių priežiūros.
41. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys.
Pasibaigus nenugalimai jėgai (force majeure), Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus, jeigu įmanoma juos 
įvykdyti, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure). 
42. Vartotojas privalo atlyginti nuostolius už karšto vandens skaitiklio sugadinimą, savavališką karšto vandens skaitiklio keitimą,
plombų, lipdukų pažeidimą, įrengtą karšto vandens skaitiklio aplankos liniją, priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą karšto 
vandens skaitiklio mechanizmą.
43. Tiekėjas dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti buitiniam karšto vandens
vartotojui atsiradusią žalą.
44. Tiekėjas neatsako už nustatytos karšto vandens temperatūros patalpose palaikymą, pastato vidaus vandens sistemų subalansavimą,
kai pastato karšto vandens sistemos priežiūrą vykdo ne Tiekėjas, o kita pastato butų (patalpų) savininkų pasirinkta įmonė.

X. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO IR BUITINIO KARŠTO VANDENS VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ

45. Sutartis sudaroma neterminuotai. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną.
46. Sutartis gali būti keičiama Sutarties šalių tarpusavio susitarimu.
47. Sutartis nutraukiama Sutarties šalių rašytiniu susitarimu arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

XI. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, JOS PAKEITIMO BEI NUTRAUKIMO SĄLYGOS

48. Ginčai tarp Vartotojo bei Tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, vartotojų
skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta ginčų sprendimo nagrinėjimo ne teisme tvarka.
49. Nepriklausomai nuo to, ar ginčas tarp vartotojo ir tiekėjo buvo sprendžiamas ginčų sprendimo ne teisme tvarka, bet kurios ginčo
šalies iniciatyva jis gali būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

50. Šalys įsipareigoja šioje sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais šilumos ūkio valdymo, administravimo, eksploatavimo, šilumos ir kitų išteklių naudojimo, apskaitos ir 
atsiskaitymo tvarką.
51. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
52. Tiekėjas, gavęs informaciją iš Vartotojo ar VĮ Registrų centro apie buto (patalpų) savininko pasikeitimą, pasilieka sau teisę
vienašališkai nutraukti šią rašytinę sutartį ir laikyti, kad konkliudentiniais veiksmais sudaryta karšto vandens pirkimo-pardavimo 
sutartis su nauju buto (patalpų) savininku (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.384 str.).
53. Jeigu kuri nors Sutarties (ar jos priedų) nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikeitus teisės aktams,
tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja 
nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma.
54. Tiekėjas turi teisę perleisti savo piniginius reikalavimus ir su jais susijusias reikalavimo teises bei naudą (įskaitant delspinigius ir
skolų išieškojimo išlaidas ir pan.) tretiesiems asmenims apie tai raštu pranešdamas Vartotojui. Tiekėjo pranešime apie piniginio 
reikalavimo teisių perleidimą nurodytas šių teisių gavėjas. Piniginius reikalavimus ir su jais susijusias reikalavimo teises Vartotojas 
privalo tenkinti reikalavimo teisių gavėjo atžvilgiu nuo to momento, kai Vartotojas gaus raštišką reikalavimą.
55. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieną kiekvienai Šaliai.
56. Aktas dėl šilumos gamybos, perdavimo tinklų bei įrenginių nuosavybės, priežiūros ir tiekimo - vartojimo ribų nustatymo yra šios
sutarties priedas.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

PRIEDAS: Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 
ribų, šilumos ir karšto vandens pirkimo-pardavimo vietos ir tiekimo-vartojimo ribos nustatymo aktas.

TIEKĖJAS
Balterma ir ko, UAB
Įmonės kodas 126356951, PVM mokėtojo kodas 263569515 
Buveinės adresas:  Ukmergės g. 369A, Vilnius LT-12142
Tel.: (8~5) 213 38 17
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT64 4010 0441 0002 3748 
Luminor Bank A/S Lietuvos filialas
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VARTOTOJAS

________________________________________________________________________________________________

VARDENIS PAVARDENIS

Buto (patalpų) adresas: S. Nėries g. XXX-XX, Vilnius
Asmens kodas: 11111111111

Buto skaitiklio Tipas: CBA

Buto skaitiklio Nr: 1
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