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PROBLEMA DĖL KOMERCINĖS VEIKLOS SUBJEKTŲ VARTOTOJAMS 

TEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE TAIKOMĄ KOKYBĖS GARANTIJĄ PAGAL 

ĮSTATYMĄ 

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Nesąžiningos komercinės 

veiklos vartotojams draudimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 6-212) 9 straipsnio 1 dalimi, kontroliuoja 

kaip komercinės veiklos subjektai laikosi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

įstatymo nuostatų. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 

dalis nustato, kad komercinė veikla yra nesąžininga, jeigu ji neatitinka profesinio atidumo 

reikalavimų ir iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo (vartotojų grupės 

vidutinio nario, kai komercinė veikla nukreipta į tam tikrą vartotojų grupę) ekonominį elgesį 

siūlomo produkto atžvilgiu. Minėto įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad klaidinančiu informacijos 

neatskleidimu laikomas esminės informacijos, kuri vidutiniam vartotojui reikalinga tam, kad jis 

galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio, neatskleidimas, nuslėpimas ar 

pateikimas neaiškiai, nesuprantamai, dviprasmiškai ar ne laiku, tokiu būdu skatinant vidutinį 

vartotoją priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis jis nebūtų priėmęs.  

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nesąžiningos komercinės veiklos monitoringo 

srities pasirinkimą dėl komercinės veiklos subjektų vartotojams teikiamos informacijos apie 

taikomą komercinę garantiją pagal įstatymą įtakojo Italijos kompetentingos institucijos sprendimas 

įgyvendinant 2005-05-11 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos 

įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo 

prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų. Minėtu sprendimu klaidinančia komercine 

veikla buvo pripažintos aiškios ir išsamios informacijos apie gaminių „Apple“ kokybės garantiją 

(garantiją pagal įstatymą), kurios minimalus terminas yra 2 metai, nesuteikimas vartotojams, vietoj 

to nurodant tik gamintojo suteikiamą 1 metų garantiją. 

Pažymėtina, kad pardavėjas parduodamiems daiktams turi teisę suteikti komercinę garantiją. 

Komercinė garantija – tai savanoriškas papildomas pardavėjo įsipareigojimas tam tikrą laiką 

garantuoti daikto kokybę.  

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų 

teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 97/7/EB 2 straipsnio 14 dalyje pateikta platesnė komercinės garantijos sąvoka. 

Komercinė garantija – prekiautojo ar gamintojo (laiduotojo) įsipareigojimas grąžinti vartotojui jo 

sumokėtą sumą arba pakeisti, sutaisyti ar suremontuoti prekes, neatitinkančias garantijos dokumente 

ar reklamoje, pateikiamoje sudarant sutartį ar iki jos sudarymo, išdėstytų sąlygų ar kitų reikalavimų, 

nesusijusių su atitiktimi (šis įsipareigojimas papildo prekiautojo teisinius įsipareigojimus, susijusius 

su atitikties garantija).  

Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog pagal Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 bei 4 dalis, 

pardavėjas visais atvejais dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos garantuoja daiktų kokybę 

(garantija pagal įstatymą). Pažymėtina, kad tinkamas išsamus šios informacijos pateikimas yra ypač 

aktualus, siekiant išvengti komercinės veiklos subjektų klaidinančios informacijos apie kokybės 

garantiją (garantiją pagal įstatymą), kurios minimalus terminas yra 2 metai, suteikimo vartotojams, 

vietoj to nurodant tik gamintojo suteikiamą mažesnę nei 2 metų komercinę garantiją. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Valstybinės vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-7 „Dėl Nesąžiningos komercinės veiklos srities 

stebėsenos (monitoringo) 2013 m. patvirtinimo“ 2013 m. atliko nesąžiningos komercinės veiklos 



srities monitoringą, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar komercinės veiklos subjektai 

vartotojams suteikia aiškią ir išsamią informaciją apie prekėms taikomą kokybės garantiją pagal 

įstatymą. 

Sudarinėdama ūkio subjektų sąrašą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pasirinko 

didžiausius Lietuvoje veikiančius elektronikos prekių ūkio subjektus, kurių teikiamomis 

paslaugomis dažniausiai naudojasi vartotojai bei dėl kurių veiklos Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba sulaukia vartotojų nusiskundimų.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atsižvelgdama į turimus žmogiškuosius 

išteklius, taip pat į ūkio subjektų veiklos mastą, išnagrinėjo UAB „Tele2“, UAB „Omnitel“, 

UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Mediashop“, UAB „TC prekyba“, UAB „Avitelos prekyba“, UAB 

„Ermitažas“, UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Pigu“, UAB „SKYTECH.LT“, UAB 

„MAKVEŽA“ vartotojams teikiamą informaciją apie prekėms taikomą kokybės garantiją pagal 

įstatymą.  

Monitoringo metu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kreipėsi į komercinės veiklos 

subjektus su prašymu pateikti dažniausiai vartotojams teikiamų elektronikos prekių standartinių 

dokumentų (pirkimo-pardavimo sutarties, garantinio aptarnavimo ar pan.) kopijas.   

Toliau šiame apibendrinime pateikiamos konkrečiai nagrinėta aukščiau nurodytų komercinės 

veiklos subjektų vartotojams teikiama informacija apie prekėms taikomą kokybės garantiją pagal 

įstatymą. 

 

 

KOMERCINĖS VEIKLOS SUBJEKTAI, KURIE PATEIKĖ GARANTINIUS TALONUS 

 

 

 

Nr. SUBJEKTAS PATEIKTŲ SUBJEKTŲ GARANTINIAI TALONAI 

1. UAB „Tele2“ 

• UAB „Tele2“ garantijos pažyma  

• SONY garantijos sąlygos  

2. UAB „Omnitel“ 
• UAB „Omnitel“ garantinė pažyma  

3. UAB „Bite Lietuva“ 
• UAB „Bite Lietuva“ garantinė pažyma  

4. UAB „Mediashop“ 

• Philips Electronics Representative Offices B.V   

• SONY garantijos sąlygos 

• „Idesit Company s.p.a.“ garantijos sąlygos 

• UAB „Electroliux“ garantinė pažyma 

• UAB „Mediashop“ garantinė pažyma 

5. UAB „TC prekyba“ 
• „Euronics“ garantijos sąlygos 

• TOPO CENTRAS garantijos sąlygos 

6. UAB „Avitelos prekyba“ 

• UAB „Electroliux“ garantijos sąlygos 

• SONY garantijos sąlygos 

• UAB „Avitelos prekyba“ garantijos sąlygos 



7. UAB „Ermitažas“ 

• UAB „Ermitažas“ garantijos sąlygos 

• UAB „Trade appliances garantijos sąlygos 

8. 
UAB „Senukų prekybos 

centras“ 

• Visoms prekėms taikomos garantinės sąlygos  

9. UAB „Pigu“ 
• UAB „Pigu“ garantijos sąlygos 

10. UAB „SKYTECH.LT“ 

• UAB „SKYTECH.LT“ garantijos sąlygos 

11. UAB „MAKVEŽA“ 
• UAB „Electroliux“ garantijos sąlygos 

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, gavusi ūkio subjektų pateiktas garantinių talonų 

kopijas ir jas įvertinusi, pastabėjo, kad dauguma ūkio subjektų pateikia informaciją apie 

parduodamos prekėms taikomą komercinę garantiją (savanoriškas papildomas pardavėjo 

įsipareigojimas tam tikrą laiką garantuoti daikto kokybę), tačiau neinformuoja vartotojų apie 

prekėms taikomą dviejų metų kokybės garantiją pagal įstatymą. Taip pat buvo pastebėta, kad dalis 

ūkio subjektų informaciją apie prekėms taikomą kokybės garantiją pagal įstatymą pateikia, tačiau 

neaiškiai, nesuprantamai.  

 

 

Nr. SUBJEKTAS NEPATEIKIAMA ARBA NESUPRANTAMAI 

PATEIKIAMA  INFORMACIJA VARTOTOJAMS 

1. SONY 

SONY telefonų garantijos sąlygose nurodyta: „Teikiama 

garantija neveikia nei vartotojo įstatymo numatytų 

teisių, kurias suteikia taikytini galiojantys įstatymai, nei 

vartotojo teisių pardavėjo atžvilgiu, kylančių iš jų 

sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties“ 

 

2. UAB „Omnitel“ 

Garantinėje pažymoje vartotojams nėra pateikiama 

informacija apie prekėms taikomą kokybės garantiją 

pagal įstatymą 

 

3. UAB „Bite Lietuva“ 

Garantinėje pažymoje vartotojams nėra pateikiama 

informacija apie prekėms taikomą kokybės garantiją 

pagal įstatymą 

 

4. Philips Electronics 

Representative Offices 

B.V   

Garantijos sąlygose nurodyta: „Paminėti nurodymai 

nevaržo pirkėjų juridinių teisių“ 

 



5. UAB „Ermitažas“ Garantinėje pažymoje vartotojams nėra pateikiama 

informacija apie prekėms taikomą kokybės garantiją 

pagal įstatymą 

 

6. UAB „Trade 

appliances“     

Garantinėje pažymoje vartotojams nėra pateikiama 

informacija apie prekėms taikomą kokybės garantiją 

pagal įstatymą 

 

7. UAB „Pigu“ Garantijos sąlygose nurodyta: „Tuo atveju, kai 

Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės 

garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta 

atitinkamų teisės aktų“ 

 

 
 

KOMERCINĖS VEIKLOS SUBJEKTŲ PATEIKTŲ GARANTINIŲ TALONŲ SKAIČIUS 

 

 
 

Atsižvelgiant į tai, jog 35% komercinės veiklos subjektų vartotojams nesuteikė išsamios 

informacijos apie prekėms taikomą kokybės garantiją pagal įstatymą, Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba komercinės veiklos subjektams teikė konsultacijas, kurių metu siūlė vartotojams 

teikiamose garantijų talonuose nurodyti išsamią ir suprantamą informaciją, jog gamintojo teikiama 

kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės 

prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.  

Pažymėtina, kad atlikus didžiausių Lietuvoje veikiančių elektronikos prekių ūkio subjektų 

stebėseną (monitoringą) atsižvelgiant į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 

argumentus buvo papildyti vartotojams teikiami garantiniai talonai su išsamia ir vartotojams 

suprantama informacija apie prekėms taikomą dviejų metų kokybės garantiją pagal įstatymą.  

 

 

 

 

 

Pateikta 
garantinių 

talonų; 20
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Philips Electronics Representative Offices B.V   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Trade appliances“     

 

 

 

 

 

 



UAB „Ermitažas“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IŠVADOS 

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliktos nesąžiningos komercinės veiklos  

stebėsenos (monitoringo) tikslas buvo informacijos apie ūkio subjektą vertinimas ir metodinės 

pagalbos ūkio subjektui teikimas, t.y. vartotojams pateikiamos informacijos apie prekėms taikomą 

kokybės garantiją pagal įstatymą vertinimas bei konsultacijos teikimas, kuris padėtų ūkio 

subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrino didžiausių Lietuvoje veikiančių 

elektronikos prekių pardavėjų vartotojams teikiamą informaciją apie prekėms taikomą kokybės 

garantiją pagal įstatymą. Iš viso peržiūrėta 20 prekės garantijos talonų. Komercinės veiklos 

subjektams, kurių informacija apie prekėms taikomą kokybės garantiją pagal įstatymą nebuvo 

pakankama, buvo suteiktos 7 konsultacijos. Visi monitoringo metu tikrinti ūkio subjektai 

geranoriškai papildė vartotojams teikiamus garantinius talonus su išsamia ir vartotojams suprantama 

informacija apie prekėms taikomą dviejų metų kokybės garantiją pagal įstatymą.  

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdyto monitoringo metu komercinės 

veiklos subjektai bendradarbiavo geranoriškai, teikė visą reikalingą informaciją bei atsižvelgė į 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateiktus pasiūlymus, tokiu būdu prevenciškai buvo 

pašalinti informacijos nepakankamumo atvejai. Kadangi bendrovės vartotojams teikiamą 

informaciją pakoregavo vykdydami Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos rekomendacijas, 

monitoringo metu nekilo poreikis inicijuoti oficialų tyrimą dėl galimo Nesąžiningos komercinės 

veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo. 

Atsižvelgiant į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrino, kad komercinės 

veiklos subjektai vartotojams teikiamuose garantijų talonuose nurodytų išsamią ir suprantamą 

informaciją, jog gamintojo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias 

įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai, bei pasiekė nesąžiningos 

komercinės veiklos  stebėsenos (monitoringo) tikslą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


