
     

  

Bendrosios žaliosios elektros energijos pirkimo – 
pardavimo ir žaliosios elektros energijos prekių ženklo 
naudojimo sąlygos  
Galioja nuo 01/06/2021 
 
1. BENDROSIOS SĄLYGOS  

1.1. Šios Bendrosios žaliosios elektros energijos 
pirkimo – pardavimo ir žaliosios elektros 
energijos prekių ženklo naudojimo sąlygos 
(toliau – ŽE bendrosios sąlygos) taikomos 
elektros energijos, gaminamos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių (toliau – 
Žaliosios energijos), pirkimui – pardavimui ir 
Pirkėjo vykdomam Žaliosios energijos prekių 
ženklo naudojimui. 

1.2. ŽE bendrosios sąlygos yra taikomos tik tokiam 
elektros energijos pirkimui – pardavimui, kuriam 
yra taikomos ir Bendrosios sąlygos. 

1.3. Tiekdamas Žaliąją energiją vadovaujantis ŽE 
bendrosiomis sąlygomis Pardavėjas suteikia 
Pirkėjui licenciją (toliau – Licencija) naudoti 
Žaliosios energijos prekių ženklą (toliau – Prekių 
ženklas). 

1.4. Licencija yra neišimtinė ir nesuteikianti teisės 
sublicencijuoti. 

1.5. Licencija galioja tol, kol galioja Sutartis. 
1.6. Mokestis už Licenciją yra įskaitomas į kainą, 

mokėtiną už tiekiamą elektros energiją ir 
nurodytą Individualiosiose sąlygose. 

1.7. Naudodamas Prekių ženklą Pirkėjas įsipareigoja 
laikytis visų ŽE bendrosiose sąlygose, įskaitant 
Žaliosios energijos prekių ženklo naudotojo 
vadovą (toliau – Gairės), įtvirtintų 
įsipareigojimų. 

1.8. Pardavėjas turi teisę skelbti Žaliosios energijos 
naudotojus savo interneto svetainėje adresu 
www.enefit.lt, nebent Pirkėjas informuotų 
Pardavėją apie nenorą būti viešinamu. 
 

2. ŽALIOSIOS ENERGIJOS PIRKIMAS – 
PARDAVIMAS  
2.1. Jei Sutarties objektas yra Žaliosios energijos 

pirkimas – pardavimas, Pardavėjas įsipareigoja 
tiekti Pirkėjui elektros energiją, kurios kilmė iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių gali būti 
įrodoma kilmės sertifikatais. 

2.2. Pardavėjas užtikrina kilmės sertifikatų, išduotų 
Europos ekonominės erdvės valstybėje ir 
reikalingų patvirtinti patiektos Žaliosios 

energijos kiekius (toliau – Kilmės sertifikatas), 
turėjimą. Pirkėjui pageidaujant perleisti arba 
atšaukti turimą Kilmės sertifikatą, dėl to 
(įskaitant dėl perleidimo ir atšaukimo mokesčio) 
Šalys sudaro atskirą susitarimą. 

 
3. PREKIŲ ŽENKLO NAUDOJIMAS 

3.1. Pirkėjas turi teisę naudoti Prekių ženklą ant savo 
Žaliosios energijos pastatų, produktų pakuočių ir 
kitoje reklaminėje medžiagoje taip, kaip 
nurodyta Gairėse. Pastatais, susijusiais su 
Žaliosios energijos vartojimu, šių ŽE bendrųjų 
sąlygų prasme yra laikomi pastatai, kuriuose 
Pirkėjas vartoja iš Pardavėjo perkamą Žaliąją 
energiją. 

3.2. Pardavėjas turi teisę kontroliuoti Prekių ženklo 
naudojimą. 

3.3. Pardavėjas turi teisę naudoti perspėjimą apie 
Prekių ženklą kartu su pačiu Prekių ženklu jo 
registravimo Lietuvos Respublikoje tikslais bei 
reikalauti Pirkėją naudoti perspėjimą apie Prekių 
ženklą. 

3.4. Pirkėjui draudžiama koreguoti Prekių ženklą 
(įskaitant pridėti ar pašalinti elementus, keisti 
spalvinę schemą ar atlikti bet kokius kitus 
keitimus) ar kitaip daryti įtaką skiriamiesiems 
Prekių ženklo požymiams. 

3.5. Pirkėjui yra draudžiama bet kokioje teritorijoje 
registruoti Prekių ženklą ar į Prekių ženklą 
panašius prekių ženklus. 

3.6. Pasibaigus Sutarčiai Pirkėjui yra draudžiama į 
apyvartą išleisti Prekių ženklu pažymėtus 
produktus. 

3.7. Pirkėjui draudžiama naudoti Prekių ženklą bet 
kokioje reklamos vietoje ar ant kitos reklaminės 
medžiagos kartu su Pardavėjo konkurento 
prekių ženklu ar pavadinimu, ar kitu simboliniu 
žymėjimu. Elektros energijos bendrovės, 
veikiančios Lietuvos Respublikoje, įskaitant 
elektros energijos tiekėjus ir skirstymo sistemos 
operatorius, laikomos Pardavėjo konkurentais. 

3.8. Lietuvos Respublikos teritorijoje Pirkėjas turi 
teisę naudoti tik lietuvišką Prekių ženklo versiją. 

http://www.enefit.lt/


     

  

3.9. Pirkėjui pažeidus ŽE bendrąsias sąlygas, 
Pardavėjas turi teisę reikalauti nedelsiant 
nutraukti Prekių ženklo naudojimą ir sumokėti 
sutartinę baudą, kaip nurodyta ŽE bendrosiose 
sąlygose. 

 

4. PREKIŲ ŽENKLO LOGOTIPO NAUJIMO 
REIKALAVIMAI  
4.1. Dėl Prekių ženklo pateikimo kitu būdu, nei 

nurodyta ŽE bendrosiose sąlygose, privaloma iš 
anksto raštu susitarti su Pardavėju. 

4.2. Prekių ženkle yra žodinis ženklas estų, anglų, 
latvių ir lietuvių kalbomis. Jei Prekių ženklą 
ketinama naudoti kita kalba, nei bet kuria iš 
aukščiau išvardintų kalbų, dėl to privaloma raštu 
susitarti su Pardavėju. 

4.3. Prekių ženklo pateikimo koordinavimas 
vykdomas tokia tvarka: 

4.3.1. Pirkėjas pateikia Pardavėjui patvirtinti 
dizaino projektą, skelbimo apimtis ir 
kanalus iki reklamos (ar kitos medžiagos) 
paskelbimo. 

4.3.2. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie Prekių 
ženklo pateikimo tinkamumą arba 
netinkamumą ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo prašymo patvirtinti 
reklamą ar kitą medžiagą gavimo.  

4.4. Įsivėlus Prekių ženklo pateikimo grafinei klaidai 
po reklamos ar kitos medžiagos paskelbimo, 
apie tai Pirkėjas informuoja Pardavėją ne vėliau 
kaip per 1 (vieną) darbo dieną po reklamos ar 
kitos medžiagos paskelbimo ir nedelsiant, bet ne 
vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, ištaiso 
klaidą. 

 
5. ATSAKOMYBĖ UŽ PREKIŲ ŽENKLO 

NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAŽEIDIMĄ 
5.1. Pirkėjui pažeidus Prekių ženklo naudojimo 

reikalavimus, įtvirtintus ŽE bendrosiose 
sąlygose, (įskaitant Gairių reikalavimus) 
Pardavėjas  turi   teisę   reikalauti   Pirkėją   
sumokėti   sutartinę  1 000 EUR (vieno tūkstančio 
eurų) dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo 
atvejį ir reikalauti tokį pažeidimą nutraukti. 
Teisė reikalauti sumokėti baudą neatima iš 
Pardavėjo teisės reikalauti Pirkėją atlyginti visus 
dėl padaryto pažeidimo patirtus nuostolius. 

5.2. Pakartotinai pažeidus ŽE bendrąsias sąlygas, 
įskaitant atvejį, kai Pirkėjas nepašalina 
pažeidimo per 4.4 punkte nurodytą terminą, 
Pardavėjas turi teisę reikalauti Pirkėją sumokėti 

dvigubą sutartinės baudos dydį už kiekvieną 
pakartotinio pažeidimo atvejį. 

 


