
 

 

 
PIRKĖJO SUTIKIMAS            

GAUTI SĄSKAITAS ELEKTRONINIU BŪDU 

Nr. AGA EP –       
 Pirkėjo mokėtojo kodas AGA duomenų bazėje 

Data:       

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 
 

1. UAB AGA (toliau AGA) išrašomos PVM sąskaitos–faktūros Pirkėjui bus pateikiamos tik elektroniniu būdu per E-pay 

sistemą vietoj pristatymo įprastu paštu. 

2. E-pay sistema – internetinė svetainė adresu www.epay.lt, kurioje Pirkėjas, surinkęs jam suteiktą vartotojo ID ir 

slaptažodį, gali peržiūrėti (.pdf formatu) pateiktas sąskaitas, jas išsisaugoti ar atsispausdinti. El. būdu gauta sąskaita 

turi tokią pačią juridinę galią, kaip ir gauta paprastu paštu. 

3. E-pay sistemos administratorius yra UAB „Itella Information“ (toliau Itella), kuri yra LR Įmonių registre įregistruota 

įmonė, teikianti atsiskaitymų informacijos apdorojimo paslaugas. Itella yra įsipareigojusi AGA užtikrinti perduodamos 

informacijos saugumą ir konfidencialumą. 

4. Pirkėjas pasirašytą ir, jei juridinis asmuo, antspaudu patvirtintą Pirkėjo sutikimą atsiunčia į AGA Pirkėjų aptarnavimo 

centrą el. paštu PAC@lt.aga.com arba faksu (8 5) 271 2006. 

5. Pirkėjo sutikimas užregistruojamas Itella E-pay vartotojų duomenų bazėje per 5 darbo dienas nuo jo gavimo (jeigu 

Pirkėjo sutikime teisingai pateikti visi reikalingi duomenys ir tinkamai pasirašytas). 

6. Pirkėjui suteiktas E-pay sistemos prisijungimo vartotojo ID atsiunčiamas pirkėjo nurodytu el. paštu, o prisijungimo 

slaptažodis – paprastu paštu (negavus, pamiršus slaptažodį ar nepavykus prisijungti prie E-pay sistemos, skambinkite 

Itella pagalbos linija (8 5) 278 0333). 

7. Jeigu Pirkėjas jau yra E-pay sistemos vartotojas, sutikime reikia nurodyti savo vartotojo ID, kad AGA sąskaitos būtų 

pateikiamos į tą pačią elektroninę dėžutę. Tokiu atveju naujas ID ir slaptažodis nebus kuriami ir siunčiami Pirkėjui. 

8. Pirkėjo nurodytu el. paštu bus siunčiami pranešimai apie E-pay sistemoje naujai gautas AGA sąskaitas ir nuoroda į E-

pay sistemos registracijos puslapį (www.epay.lt). Pranešimai siunčiami tik vienu Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. 

9. AGA sąskaitos E-pay sistemoje saugomos 90 dienų. 

10. Pirkėjas gali nutraukti šį Pirkėjo sutikimą bet kuriuo metu. Sutikimas nutraukiamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos 

dienos, kai AGA raštu gauna Pirkėjo prašymą nutraukti šį sutikimą. 

Pirkėjo jau turimas E – pay vartotojo ID:       

Nurodykite jį, jeigu Jūs jau naudojatės E-pay paslaugomis ir pageidaujate AGA 

sąskaitas gauti ten pat, kur ir kitų įmonių sąskaitas. 
 

Pranešimus apie gautas sąskaitas siųsti tokiu elektroninio pašto adresu:       

Nurodykite tik vieną adresą. Pirkėjas, prisijungęs prie E – pay sistemos, turės galimybę 

pats keisti šį el. pašto adresą. 
 

Motinos mergautinė pavardė arba kitas Jūsų slaptažodis:       

Reikalingas Pirkėjo identifikavimui, paskambinus Itella pagalbos linija (8 5) 278 0333. 

PIRKĖJAS: 

Įmonės pavadinimas:       

Adresas:       

Įmonės kodas:       

Įgalioto asmens vardas, pavardė:       

Telefonas:       

Parašas ir antspaudas:       

PARDAVĖJAS: 

UAB AGA Pirkėjų aptarnavimo centras 

Didlaukio g. 69, LT – 08300 Vilnius Tel.: 8 800 23222, (8 5) 278 7787 

Įmonės kodas 110178963 Faks. (8 5) 271 2006 

www.aga.lt PAC@lt.aga.com 
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