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1 STRAIPSNIS: TIKSLAS 
 
Išankstinio apmokėjimo paslauga (toliau – Paslauga) skirta atidaryti Kliento išankstinio apmokėjimo sąskaitą 
(toliau – sąskaitą), kurioje kaupiami Kliento įsigyti arba už kiekvieną aktyvuotą užsakymą Klientui suteikti 
išankstinio apmokėjimo vienetai, arba lojalumo taškai. 
 
Įsigydamas taškus Klientas papildo savo sąskaitą. Šiuos taškus Klientas gali panaudoti naujų užsakymų 
apmokėjimui. 
 
Šių specialiųjų sąlygų tikslas – apibrėžti Paslaugos veikimo ir finansines sąlygas, kurios supaprastintų OVH 
ir Kliento piniginius mainus. 
 
Pagrindinės OVH paslaugų teikimo sutarties sąlygos yra pateiktos OVH interneto svetainėje adresu: 
http://www.ovh.lt/kliento_erdve/teisiniai_dokumentai/pagrindines_paslaugu_teikimo_sutarties_salygos.pdf 
 
Šios specialiosios sąlygos papildo pagrindines OVH paslaugų teikimo sutarties sąlygas ir nuo jų 
neatskiriamos. 
 
Prieš atsiskaitydamas išankstinio apmokėjimo taškais, Klientas, OVH prašymu, turi įdėmiai perskaityti ir 
patvirtinti šias sąlygas, sudarančias šalis saistančių sutartinių įsipareigojimų visumą.  
 
Klientas patvirtina turintis sutarties sudarymui ir sutartinių įsipareigojimų vykdymui reikalingus įgaliojimus ir 
kompetenciją. 
 
 
2 STRAIPSNIS: SUTEIKIAMOS PRIEMONĖS 
 
OVH suteikia Paslaugos veikimui reikalingus skaičiavimo pajėgumus, saugumo ir programinę įrangą. 
 
OVH suteikia Klientui mokėjimo sąsają, kurioje lojalumo taškai konvertuojami į naujų užsakymų apmokėjimo 
vienetus. 
 
Klientas savo išankstinio apmokėjimo sąsajoje gali konvertuoti tiek taškų, kiek pagal nustatytą tarifą leidžia 
jo išankstinio mokėjimo sąskaitos kreditas.  
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3 STRAIPSNIS: PASLAUGOS TAIKYMO SRITIS 
 
Išankstinio apmokėjimo paslauga taikytina užsakymams, kurie gali būti apmokami išankstinio apmokėjimo 
vienetais (taškais). Pasikeitus aplinkybėms, OVH atitinkamai informuos Klientą, pateikdama informaciją 
savo interneto svetainėje adresu: http://www.ovh.lt/domenai/paslauga_isankstinio_apmokejimo_abonementas.xml.  
 
 
4 STRAIPSNIS: ĮRANKIAI 
 
Klientas, pageidaujantis naudoti išankstinio apmokėjimo sąsają, turi tinkamai suprasti ir naudoti elektroninio 
pašto programą. El. pašto parašo parametrai, reikalingi Kliento išankstinio apmokėjimo sąsajoje teikiamų 
duomenų identifikavimui ir patvirtinimui, turi būti tinkamai kontroliuojami. 
 
Visą išankstinio apmokėjimo sąsajos naudojimui reikalingą informaciją OVH pateikia Klientui savo interneto 
svetainėje adresu: http://www.ovh.lt/domenai/paslauga_isankstinio_apmokejimo_abonementas.xml.  
 
 
5 STRAIPSNIS: KAINOS, MOKĖJIMAI 
 
Galiojantys tarifai ir taškų konvertavimo į naujų užsakymų apmokėjimo vienetus atitikmenys yra pateikiami 
OVH interneto svetainėje adresu: http://www.ovh.lt/domenai/paslauga_isankstinio_apmokejimo_abonementas.xml.  
 
Taškų kaina ir jų konvertavimo į naujų užsakymų apmokėjimo vienetus atitikmenys gali būti keičiami, 
atsižvelgiant į bendrą kainų pokytį ir veiklos sąnaudas.  
 
Naudodamasis Paslauga, Klientas gali papildyti kaupiamų taškų sąskaitą. OVH suteikia taškus už kiekvieną 
aktyvuotą užsakymą. Bendra suteikiamų taškų suma nurodoma OVH interneto svetainėje adresu: 
http://www.ovh.lt/domenai/paslauga_isankstinio_apmokejimo_abonementas.xml. Klientas taip pat gauna nuolaidų, kai jo 
sukaupti taškai konvertuojami į naujų užsakymų apmokėjimo vienetus.  
 
Pirkdamas taškus, Klientas gali atsiskaityti tais pačiais mokėjimo būdais, kuriais apmokamos OVH 
paslaugos. 
 
OVH suteikia Klientui vientisą valdymo sąsają, kuri leidžia valdyti sąskaitą ir matyti atliktų veiksmų istoriją. 
 
 
6 STRAIPSNIS: IŠRAŠOMOS SĄSKAITOS  
 
Klientui bus suteikta valdymo sąsaja, kurioje jis galės įsigyti išankstinio apmokėjimo taškų. Klientui 
papildžius išankstinio apmokėjimo sąskaitą, jam bus išrašyta sąskaita faktūra.  
 
Taškų konvertavimo atvejai bus fiksuojami valdymo sąsajoje, Klientui išsiunčiant patvirtinimą elektroniniu 
paštu. Toks elektroninis laiškas laikomas įrodymu, patvirtinančiu Kliento taškų nuskaitymą nuo jo sąskaitos. 
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7 STRAIPSNIS: KOMPENSAVIMAS 
 
Pinigai už sukauptus taškus negrąžįnami. Jeigu užsakymas neįvykdomas, jis gali būti atšauktas ir, su OVH 
sutikimu, taškai gali būti grąžinti į Kliento sąskaitą. 
 
 
8 STRAIPSNIS: NAUDOJIMO SĄLYGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 
OVH įsipareigoja rūpestingai bei atsakingai siekti ir imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas išankstinio 
apmokėjimo paslaugos nepertraukiamumas, tęstinumas ir kokybė. 
 
Klientas supranta, kad interneto tinklo veikla gali sutrikti. Todėl OVH neprisiima atsakomybės už pasekmes, 
kurios gali atsirasti dėl paslaugų teikimo nutrūkimo ar trečiųjų šalių veiksmų,  taip pat dėl visų nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybių, ypač dėl komunikacinių tinklų sutrikimo. 
 
Jei atsakomybė tenka OVH, didžiausia kompensacijos suma negali viršyti taškų vertės, kuri buvo sukaupta 
Kliento sąskaitoje skundo pateikimo metu. 
 
 
9 STRAIPSNIS: KONFIDENCIALIŲ DUOMENŲ VALDYMAS 
 
Klientas, naudodamas prisijungimo vardą bei slaptažodį, kurie jam buvo suteikti OVH paskyros kūrimo 
metu, galės bet kada prisijungti prie savo paskyros. 
 
Slaptažodis yra konfidencialus, kaip numatyta OVH sutartyse. Siekiant išvengti supainiojimo bei sumažinti 
klaidingų patvirtinimo užklausų skaičių, Klientui rekomenduojama naudoti tokį patį, kaip ir prisijungimo prie 
svetainės, slaptažodį. 
 
Klientas prisiima visišką atsakomybę už slaptažodžius, kuriuos suteikia OVH. Klientas pats atsako už jam 
suteikto slaptažodžio ar identifikatoriaus (ID) panaudojimą, už slaptažodžio saugumą ir sutinka jo 
neatskleisti trečiosioms šalims.  
 
Praradęs ar užmiršęs slaptažodį, Klientas privalo kuo skubiau apie tai pranešti OVH. Gavusi tokį pranešimą 
OVH įsipareigoja sustabdyti priėjimą prie paskyros naudojant seną slaptažodį ir suteikti Klientui naują 
prisijungimo vardą ir slaptažodį. 
 
Klientas prisiima atsakomybę už visus veiksmus, kuriuos jis atliko iki pranešimo apie slaptažodžio 
praradimą arba jo užmiršimą pateikimo OVH momento, taip pat už jo atliktų veiksmų pasekmes. 
 
 
10 STRAIPSNIS: KLIENTO INFORMAVIMAS IR PASLAUGŲ TINKAMUMAS 
 
Klientas pripažįsta patikrinęs, kad Paslauga atitinka jo poreikius ir naudojamas technines priemones, taip 
pat patvirtina gavęs iš OVH visą informaciją ir konsultacijas, reikalingas sąmoningam prisiimtų 
įsipareigojimų vykdymui. 
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11 STRAIPSNIS: TRUKMĖ 
 
Šios sąlygos bus taikomos nuo sutarties patvirtinimo iki sutarties nutraukimo, kaip numatyta 12 straipsnyje. 
 
 
12 STRAIPSNIS: SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
 
Klientas gali atsisakyti laikytis šių specialiųjų sąlygų, apie tai iš anksto informuodamas OVH, prieš 6 
mėnesius išsiųsdamas registruotą laišką su gavimo patvirtinimu.  
 
Tokiu atveju, Klientas galės išnaudoti sukauptus taškus per 6 (šešis) mėnesius. Pasibaigus nustatytam 
laikotarpiui, taškų nebebus galima naudoti. Likusių taškų vertė nebus kompensuojama, kaip numatyta 7 
straipsnyje. 
 
OVH gali nutraukti sutartį siųsdama pranešimą registruotu paštu su gavimo patvirtinimu.  Apie ketinimą 
nutraukti sutartį privaloma pranešti prieš 6 (šešis) mėnesius. Klientas neprivalo imtis papildomų veiksmų, 
kadangi pranešimas apie išankstinio apmokėjimo sąskaitos panaikinimą yra pakankama priežastis nutraukti 
sutartį. Šios sutarties nutraukimas neturės įtakos kitų Klientui suteiktų OVH paslaugų naudojimui, jeigu 
nenumatyta kitaip. 
 
Be to, OVH pasilieka teisę laikinai (neapibrėžtam laikotarpiui) ar visam laikui sustabyti Paslaugos teikimą be 
išankstinio įspėjimo. 
 
 
13 STRAIPSNIS: OVH ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
OVH įsipareigoja rūpestingai ir atsakingai teikti kokybiškas paslaugas, pagal patyrusiam ir profesionaliam 
atitinkamų paslaugų teikėjui keliamus reikalavimus ir turimą technikos lygį. 
 
 
14 STRAIPSNIS: BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Klientas patvirtina, jog susipažino ir suprato visas sutartyje išdėstytas sąlygas, taip pat OVH interneto 
svetainėje pateiktas Pagrindines paslaugų teikimo sutarties sąlygas ir specialiąsias sąlygas, pažymėdamas 
varnelę „Patvirtinu, kad susipažinau su sutartimis ir su jomis sutinku“ ir paspausdamas mygtuką „Tęsti“.  
  
Tik šie dokumentai sudaro šalis saistančių sutartinių santykių visumą. 
 
Klientas sutinka, kad OVH suteikta išankstinio apmokėjimo sąskaita gali būti naudojama tik visiškai laikantis 
šiuose dokumentuose nurodytų sąlygų. Šių dokumentų sąlygos gali būti keičiamos ar pildomos, pateikiant 
naujausią informaciją OVH interneto svetainėje, todėl OVH neprivalo informuoti Klientą apie šiuos 
pakeitimus.     
 
Siekdama supaprastinti techninį, administracinį ar kitą išankstinio apmokėjimo sąskaitos valdymą, OVH 
suteikia Klientui galimybę paskirti trečiąjį asmenį, kuris galės kreiptis į OVH pagalbos tarnybą. Šis įgaliotasis 
asmuo bus pagrindinis kontaktinis asmuo, su kuriuo Paslaugos klausimais OVH susisieks pirmiausiai, todėl 
Klientas informaciniame lape turi pateikti teisingą informaciją.   
 



 

  5/5 
UAB OVH, įmonės kodas 302421862, Jakšto 6A/8 – 16, LT – 01105 Vilnius, Lietuva 

Telefonas: 5 243 00 87 – Faksas: 5 243 00 88 – Internetinis puslapis: www.ovh.lt 

 
15 STRAIPSNIS: DALINIS IR VISIŠKAS ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS 
 
Šalys susitaria, kad jei kuri nors iš šalių iš dalies ar visiškai atsisako laikytis dalies ar visų sutartinių 
įsipareigojimų, nesvarbu, kiek jų yra ir kokia jų trukmė, tai nesuteikia šaliai teisės keisti sutarties nuostatų ar 
reikalauti papildomų teisių.  
 
Bet kurių OVH priklausančių teisių įgyvendinimo atidėjimas, šių teisių nevykdymas, susilaikymas ar jų 
ignoravimas nepanaikina šių teisių ir nebus laikoma, kad teisių atsisakoma.   
 
 
16 STRAIPSNIS: TAIKOMI ĮSTATYMAI IR JURISDIKCIJA 
 
16.1 Šalys susitaria, jog sutarties nuostatų aiškinimui ir vykdymui bei su tuo susijusiems ginčams reguliuoti 
taikoma Lietuvos teisė. 
 
16.2 Šalys susitaria, jog jurisdikcija nagrinėti ginčus, kilusius iš ar susijusius su šia sutartimi, suteikiama 
Lietuvos teismams. 


