
MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGI VEIKSMAI
AR ŽINOTE, KAD DIDIEJI PREKYBOS TINKLAI:

neturi teisės reikalauti „įėjimo mokesčių“, „kompensacijos“ už neparduotas prekes, naujų 
parduotuvių įrengimą ar jų atnaujinimą, taip pat reikalauti padengti išlaidas, atsiradusias 
dėl vartotojų skundų;

neturi teisės reikalauti pirkti prekes ar paslaugas iš nurodomų trečiųjų asmenų;

neturi teisės sieti tinklui tiekiamų prekių kainų, tiekimo sąlygų su kitiems pirkėjams taiko-
momis tiekimo sąlygomis;

neturi teisės keisti esminių tiekimo procedūrų ar prekių specifikacijų, nepranešę anksčiau 
nei prieš 10 d.; 

neturi teisės reikalauti priimti neparduotas greitai gendančias maisto prekes;

neturi teisės reikalauti skirti rinkodaros biudžeto ar mokėti atlygį už prekių išdėstymą, jei 
nėra tarpusavio rašytinio susitarimo;

prekes turi pirkti ir grąžinti ta pačia kaina. 

€

UŽ NURODYTUS DRAUDŽIAMUS NESĄŽININGUS VEIKSMUS DIDIESIEMS PREKYBOS 
TINKLAMS GALI BŪTI SKIRIAMA BAUDA IKI 120 000 EURŲ.

PERPARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMAS
Tiekėjams draudžiama tartis su mažmenininkais, už kokią minimalią ar fiksuotą kainą („lentynos 
kainą“) mažmenininkas turi perparduoti jų prekes vartotojams. Už tokių susitarimų sudarymą ir 
tiekėjams, ir mažmenininkams gali būti skiriamos baudos iki 10 proc. praėjusių metų apyvartos, o 
jų vadovams taikoma asmeninė atsakomybė.

Rizika dėl draudžiamo kainų suderinimo taip pat kyla, jei tiekėjas vykdo mažmenininko reikalavimus: 

užtikrinti konkrečias (minimalias ar fiksuotas) mažmenines prekių kainas kituose maž-
meninės prekybos tinkluose;

apriboti kitų mažmenininkų taikomas akcijas;

didinti tiekimo kainas konkuruojantiems mažmenininkams, taip siekiant daryti įtaką jų 
mažmeninei kainai;

per tiekėją perduoti komerciškai jautrią informaciją konkuruojančiam mažmenininkui 
(pavyzdžiui, apie planuojamas kainas ir akcijas).

Nurodyti draudimai taikomi nepriklausomai nuo prekių pardavimo būdo (t. y., prekybai ir fizinėse, 
ir internetinėse parduotuvėse).

Rekomenduojamos (ar maksimalios) perpardavimo kainos mažmenininkui gali būti teisėtos, jei jis 
gali parduoti prekes už mažesnę nei rekomenduojama (ar maksimali) kaina, nepatirdamas iš tiekėjo 
spaudimo ar kitų poveikio priemonių laikytis nurodytos rekomenduojamos (ar maksimalios) kainos.

ĮTARIATE NURODYTUS PAŽEIDIMUS? PRANEŠKITE MUMS! 
mazmenine.prekyba@kt.gov.lt | +370 5 262 4788

Atmintinė nėra privalomas norminio pobūdžio teisės aktas. Konkurencijos taryba Konkurencijos įstatymo ir Mažmeninės prekybos 
įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus nustato tik atlikusi išsamų konkrečios situacijos vertinimą.


