
 

Abonemento panaudojimo taisyklės 
 

1. Abonementas galioja 6 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip. Klientui, įsigijusiam 
abonementą, jis pradeda galioti automatiškai, net ir tuo atveju, jeigu Klientas faktiškai nepradeda 
naudotis paslaugomis. 

 
2. Jeigu Klientas abonemento galiojimo laikotarpiu pilnai neišnaudojęs abonementui priskirtų 

paslaugų, nori nutraukti paslaugų sutartį dėl įsigyto abonemento, jis tai gali padaryti išsiunčiant 
pranešimą el. paštu info@bokstospa.lt.  

 
3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą ir be išankstinio įspėjimo 

nutraukti paslaugų teikimą Klientui, negrąžindamas Kliento už paslaugas (išskyrus abonementą) 
sumokėtos kainos, šiais atvejais: 

 
1) kai Klientas pažeidžia taisyklių nuostatas taip, kad toks pažeidimas atitinka teisės aktuose 

apibrėžtas esminio sutarties pažeidimo sąlygas ir nulemia neigiamų pasekmių (žalos) 
Paslaugų teikėjui atsiradimą; 

2) kai Klientas vengia atlyginti Paslaugų teikėjui ar kitiems Paslaugų teikėjo klientams padarytą 
žalą; 

3) kai Klientas kitais atvejais pažeidžia taisyklių nuostatas ir neištaiso šio pažeidimo per 5 
dienas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo dienos. 

 
4. Kai viena iš Šalių nutraukia paslaugų sutartį dėl abonemento (nepasibaigus abonemento 

galiojimo terminui), tuomet Paslaugų teikėjas per 30 dienų privalo grąžinti Klientui sumokėto 
abonemento kainą, proporcingai atskaičius kainą už panaudotą paslaugų abonemento dalį bei 
visas Klientui įsigyjant abonementą pritaikytas panaudotų paslaugų kainų nuolaidas. Nuolaidos 
neatskaitomos tik tuo atveju, kai paslaugų sutartis nutraukiama dėl: Paslaugų teikėjo kaltės; 
nenugalimos jėgos aplinkybių; paslaugų teikimo ribojimo dėl paskelbtos ekstremalios situacijos 
ir (ar) karantino. Paslaugų teikėjas Klientui grąžinamą pinigų sumą perveda į Kliento banko 
sąskaitą, iš kurios atliktas abonemento kainos apmokėjimas arba į Kliento nurodytą banko 
sąskaitą, jei abonemento kaina apmokėta kitu būdu. Jeigu kaina už panaudotą abonemento dalį 
bei visos Klientui pritaikytos panaudotų paslaugų kainos nuolaidos kartu sudėjus viršija kainą už 
nepanaudotą abonemento dalį, susidariusį skirtumą Klientas privalo apmokėti, atliekant 
pavedimą į Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą per 30 dienų nuo tos dienos, kurią gautas 
Paslaugų teikėjo pranešimas apie susidariusį apmokėtiną skirtumą.  

 
5. Nutraukus paslaugų sutartį dėl abonemento, jo galiojimas pasibaigia nedelsiant. 
 
6. Pinigai už nepanaudotą abonementą ar jo dalį (pasibaigus abonemento galiojimo terminui, 

kuomet paslaugų sutartis dėl abonemento nebuvo nutraukta iki abonemento galiojimo 
pabaigos) negrąžinami ir abonemento galiojimas nepratęsiamas, išskyrus atvejus kai 
abonementas ar jo dalis nepanaudojama dėl: paslaugų teikėjo kaltės; nenugalimos jėgos 
aplinkybių; paslaugų teikimo ribojimo dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir (ar) karantino. 

 


