
atšaukia greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų
užsakymus likus per mažai laiko, kad būtų galima pagrįstai tikėtis,
jog surasite alternatyvių tų produktų pardavimo arba panaudojimo
būdų; 
reikalauja atlyginti už sugedusius arba prarastus produktus, kai
nuostoliai atsiranda prekybos tinklo patalpose ne dėl Jūsų kaltės; 
reikalauja suteikti prekėms nuolaidas, mokėti ar kitaip atlyginti už
tai, dėl ko nebuvo susitarta raštu, el. paštu ar kitomis priemonėmis; 
reikalauja kompensuoti negautą ar gautą mažesnį, nei tikėtasi,
pelną už Jūsų prekių pardavimą;
vienašališkai keičia sutarties sąlygas dėl maisto produktų tiekimo ar
pristatymo dažnumo, būdo, vietos, pristatymo apimties, mokėjimo
sąlygų, kainų, kokybės standartų, ar
Jūsų atžvilgiu atlieka kitus, Mažmeninės prekybos įmonių
nesąžiningų veiksmų draudimo ar Nesąžiningos prekybos praktikos
žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo
įstatymuose numatytus nesąžiningus veiksmus.

Ar bent vienas iš prekybos tinklų: „Maxima“, „Iki“, „Rimi“, „Lidl“,
„Norfa“ / „Rivona“, 

Ar Jūs, nepriklausomai nuo Jūsų įsisteigimo vietos,
gaminate, parduodate maisto produktus,
gėrimus, skirtus vartotojams?

Ar su bent vienu iš didžiųjų prekybos tinklų:
„Maxima“, „Iki“, „Rimi“, „Lidl“, „Norfa“ / „Rivona“,
esate sudaręs sutartį dėl maisto produktų, gėrimų,
skirtų parduoti vartotojams, didmeninio pirkimo–
pardavimo? 

 ĮSIVERTINKITE, AR TAM TIKRI DIDŽIŲJŲ PREKYBOS
TINKLŲ VEIKSMAI NEPAŽEIDŽIA JŪSŲ INTERESŲ

Ar Jūsų pajamos, gaunamos iš įprastinės ūkinės
veiklos*, skaičiuojant visų su Jumis susijusių
įmonių** pajamas, paskutiniais finansiniais metais
neviršija 350 mln. Eur***? 

ESATE MAISTO PREKIŲ, GĖRIMŲ TIEKĖJAS? 

Jeigu turite klausimų, norite pranešti apie galimą pažeidimą,
prašome kreiptis į Konkurencijos tarybą:
el. paštu mazmenine.prekyba@kt.gov.lt arba tel. +370 646 39103,
+370 676 13374. GARANTUOJAME Jūsų tapatybės apsaugą!

*įprastinė ūkinė veikla suprantama kaip nuolat vykdoma, ne tik su žemės ūkio, maisto prekių ir
(ar) gėrimų pardavimu susijusi, veikla. Plačiau žr. DUK 
**jei tiekėjas turi kontroliuojamų įmonių arba tiekėją, kaip ir kitas įmones, kontroliuoja tie patys
fiziniai ar juridiniai asmenys, visos tokios įmonės bus laikomos su tiekėju susijusiomis įmonėmis.
Plačiau žr. DUK  
***neįskaičiuojamos grąžintinos sumos, pridėtinės vertės mokestis, akcizų ir muitų mokesčiai 
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Jei į pateiktus klausimus atsakėte
TAIP, tikėtina, kad Jūsų atžvilgiu
atliekami nesąžiningi veiksmai.
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E0162CE3FB9/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b367a420db0711eb9f09e7df20500045
mailto:mazmenine.prekyba@kt.gov.lt
https://kt.gov.lt/duk-2
https://kt.gov.lt/duk-2

