
 

BENDROSIOS KELIONIŲ SĄLYGOS  

GRUPINIŲ KELIONIŲ OPERATORIAMS 

 

Gerbiamas partneri, dėkojame Jums, kad rezervavote bilietą UAB „Stena Line“.  Mes siekiame 

kruopščiai suplanuoti  Jūsų kelionę, kad poilsis būtų kuo geresnis. Suprantama, kad tam būtina 

sudaryti  sutartį, kuri yra aiškiai apibrėžta žemiau pateiktose Bendrosiose kelionių sąlygose. 

Rekomenduojame atidžiai jas perskaityti, prieš sudarant Kelionės sutartį. Jūs ir UAB "Stena 

Line" susitariate dėl šių kelionių sąlygų: 

 

  

1. KELIONĖS SUTARTIES SUDARYMAS 

1.1 Paraiška 

Gavusi paraišką, UAB „Stena Line“ siūlo sudaryti įpareigojančią Kelionės sutartį. Paraiška 
turi būti pateikta raštu. Pareiškėjas parengia vieną paraišką visiems keleiviams, už kurių 
sutartinius įsipareigojimus jis atsako kaip už savo.  
Sutartis įsigalioja nuo dienos, kai ją pasirašo UAB „Stena Line“. Paraiška bus priimta, tik 
gavus UAB „Stena Line“ raštišką keleivių ir kajučių skaičiaus patvirtinimą. 
Iškilus neatitikimams tarp paraiškos ir rezervacijos patvirtinimo turinių, pateikiamas 
naujas UAB „Stena Line“ pasiūlymas, kuris parengiamas UAB „Stena Line“ 10 dienų 
laikotarpyje. Sutartis įsigalios šio naujo pasiūlymo pagrindu, jei klientas per nurodytą 
laikotarpį patvirtins UAB „Stena Line“ savo sutikimą. 
 

1.2 Kliento įsipareigojimas pateikti informaciją 

Klientas įsipareigoja informuoti UAB „Stena Line“ apie tikslią rezervacijos būklę, likus 29 
dienoms  iki  išvykimo.  
Visos grupinės rezervacijos atšaukimas, likus daugiau kaip 28 dienų iki išvykimo, yra 
nemokamas.  
SVARBU! Tais atvejais, kai 90% kajučių jau yra rezervuota, UAB „Stena Line“ gali  apriboti 
rezervavimą, likus 8 savaitėms iki kelionės pradžios. 
 

1.3 Keleivių sąrašas 

Keleivių sąrašas, nurodant vardus ir pavardes, lytis, gimimo metus ir keleivių pilietybę, turi 
būti pateiktas UAB „Stena Line“ ne vėliau kaip 4 savaites prieš išvykimą.  Jei, UAB „Stena 
Line“ pareikalavus, sąrašas  nebus pateiktas, bendrovė bus atleista nuo įsipareigojimo 
išlaikyti rezervacijos galiojimą. 
 
 

2. APMOKĖJIMAS 

Bendra mokėtina suma turėtų būti pervesta laiku, kad ji atsirastų UAB „Stena Line“ sąskaitoje, 
likus 15 dienų iki kelionės pradžios. Kelionės dokumentai bus tvarkomi tik apmokėjus 
sąskaitą-faktūrą. 



 

 
3. PASLAUGOS 

Sutartų paslaugų apimtis kyla iš UAB „Stena Line“ paslaugų aprašymo ir rezervacijos 
patvirtinimo informacijos, susijusios su šiuo aprašymu. 
Esant svarioms, esminėms ir iš anksto nenumatytoms priežastims, UAB „Stena Line“ pasilieka 
teisę pranešti apie informacijos, esančios brošiūroje, pakeitimą prieš sudarant sutartį, apie kurį 
keleivis bus nedelsiant informuojamas. 
Papildomi susitarimai, keičiantys sutartų paslaugų apimtį, turi būti patvirtinti raštu. 
 

 
4. KAINŲ PAKEITIMAI 

Jei  po sutarties sudarymo padidėjo transportavimo  išlaidos arba įvyko tam tikrų paslaugų 
pakeitimai (pvz., uosto mokesčių), taip pat pasikeitus valiutos kursui, kuris taikomas 
atitinkamai kelionei, UAB „Stena Line“ pasilieka teisę keisti kainas, nurodytas kataloge arba 
rezervacijos patvirtinime, tiek, kiek kainos padidinimas daro įtaką kelionės kainai (vienam 
asmeniui), jei nuo sutarties sudarymo ir sutarto kelionės laikotarpio lieka daugiau nei 4 
mėnesiai. UAB „Stena Line“ nedelsiant, bet ne vėliau kaip likus 21 dienai iki kelionės pradžios, 
informuos apie tai klientą. Vėliau kainų padidinimas nėra leidžiamas. Klientas turi teisę, 
neapmokėdamas kelionės, atsisakyti Kelionės sutarties, jei kainos padidėjimas 5% viršija 
atitinkamos kelionės kainą, ir ši teisė yra įgyvendinama nedelsiant. 
 

 
5. REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS KLIENTO INICIATYVA IR REZERVACIJOS PAKEITIMAI 

5.1 Atšaukimas visai grupei 

Klientas bet kurio metu gali atsisakyti kelionės iki kelionės pradžios. Tam įvykdyti pakanka 
prašymo atšaukti kelionę, pateikiamo UAB „Stena Line“. Klientas įsipareigoja kelionės 
atšaukimą patvirtinti raštu. Jei klientas atsisako Kelionės sutarties arba atsisako dalyvauti 
kelionėje, neatsisakant Kelionės sutarties, UAB „Stena Line“ gali pareikalauti padengti 
darbo, susijusio su kelionės organizavimu, kainą ir patirtas išlaidas: 

 

29 dienos ar daugiau iki išvykimo – nemokamai  
15-28 dienų iki išvykimo – 15% 
4-14 dienų iki išvykimo – 50%  
4 dienų ar mažiau iki išvykimo – 100% 
 

5.2 Atšaukimas atskiriems keleiviams 

Jei grupinės kelionės organizavimo metu atskiri keleiviai atsisako kelionės, taikomi šie 
mokesčiai už kiekvieną atsisakiusį keleivį. 
 

14 dienų iki išvykimo – 10% 
3 dienas iki išvykimo – 50%  
1 dieną iki išvykimo – 75% 
 

5.3 Naujos rezervacijos paraiškos teikimas (rezervacijos pakeitimai/papildymai) 

Naują rezervaciją galima atlikti per 15 dienų iki kelionės pradžios, jei tai yra apskritai 
įmanoma, tik atšaukus pirminę rezervaciją aukščiau išvardytomis sąlygomis ir tuo pačiu 
metu pateikus naują paraišką (pagal Bendrųjų komercinių sąlygų 1 skyrių). Išlaidos 15 
eurų dydžio už kiekvieną pranešimą, gautą telefonu ar faksu, bus įtrauktos į sąskaitą už 



 

papildomą atskirų keleivių skaičiaus padidinimą rezervacijoje, pradedant 7-ą dieną iki 
kelionės pradžios. 
 
 

6. NEPANAUDOTOS PASLAUGOS 

Klientas gali nepasinaudoti atskiromis rezervuotomis paslaugomis, jei grįžta anksčiau  arba dėl 
kitų svarių priežasčių. Tokiu atveju UAB „Stena Line“ pasistengs gauti sutaupytų išlaidų 
kompensavimą iš paslaugų teikėjų. Šis įsipareigojimas negalioja, jei nepanaudotos paslaugos 
yra visai nereikšmingos, arba jų kompensavimas prieštarauja įstatymams. 
 
 

7. ATSISAKYMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS UAB „STENA LINE“ INICIATYVA 

Toliau išvardytais atvejais UAB „Stena Line“ gali atsisakyti Kelionės sutarties iki kelionės pradžios 

arba jį nutraukti, kelionei prasidėjus: 

 
7.1 Be įspėjimo termino 

Jei klientas, nepaisant UAB „Stena Line“ įspėjimo, nutraukia kelionę arba pažeidžia sutartį, tai 

tampa pagrindu nedelsiant nutraukti sutartį. 

Nutraukusi sutartį UAB „Stena Line“ iniciatyva, bendrovė pasilieka teisę reikalauti Kliento 

kompensuoti kelionės išlaidas, kurios buvo patirtos UAB „Stena Line“, kadangi bendrovė už 

užsakytas paslaugas jau sumokėjo paslaugų teikėjams, tačiau UAB „Stena Line“ privalo 

išskaityti sutaupytų išlaidų ir tokių privilegijų sumą, kurios atsirado iš kito nepanaudotų 

paslaugų pritaikymo, įskaitant kitas sumas, kurias bendrovė sumokėjo paslaugų vykdytojams. 

 

7.2 4 savaitės iki kelionės pradžios 

Jei, išnaudojus visas UAB „Stena Line“ galimybes, kelionės organizavimas nėra tikslingas dėl 

per nepakankamo paraiškų skaičiaus, dėl ko, UAB „Stena Line“ išlaidos, kurias bendrovė 

patirtų  kelionės organizavimo atveju, viršytų šios kelionės leistinos ekonominės žalos ribas. 

UAB „Stena Line“ neturi teisės nutraukti sutarties, jei bendrovė galėjo kontroliuoti aplinkybes, 

kurios sukėlė kelionės netikslingumą. Kelionės atšaukimo atveju dėl šios priežasties, klientas 

nedelsiant atgauna sumokėtą kelionės sumą. Be to, jam grąžinamos visos susijusios išlaidos, 

patirtos su rezervavimu, su sąlyga, kad jis nepasinaudos alternatyviu UAB „Stena Line“ 

pasiūlymu. 

Jei ankščiau, nei 4 savaitės iki kelionės pradžios, tampa aišku, kad minimalus keleivių skaičius 

nebus pasiektas, UAB „Stena Line“ privalo apie tai pranešti klientui. 

 
7.3 Nutraukimas neįvykdžius įsipareigojimą suteikti informaciją 

Jei klientas, likus 29 dienoms iki kelionės pradžios, neįvykdo savo įsipareigojimo suteikti 

informaciją (žr. par. 1.2) ir neįvykdo jo, gavęs du priminimus raštu, UAB „Stena Line“ turi teisę 

atsisakyti Kelionės sutarties, praėjus 3 dienoms po antrojo priminimo. Siekiant susigrąžinti 

patirtas išlaidas, atšaukimo mokestis apskaičiuojamas pagal par. 5.1. 

 

 

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS DĖL NEPAPRASTŲ APLINKYBIŲ 

Jei kelionė tampa daug sudėtingesne, pavojinga arba negali įvykti dėl tam tikrų aplinkybių, 

nenumatytų sutarties sudarymo metu (pvz., karo, neramumų, stichinių nelaimių), ir UAB „Stena 

Line“, ir klientas turi teisę nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimo atveju UAB „Stena Line“ gali 



 

pareikalauti protingos kompensacijos už jau suteiktas paslaugas bei paslaugas, kurios turėjo būti 

suteiktos iki kelionės pabaigos. Jei sutartis yra nutraukiama po kelionės pradžios, UAB „Stena Line“ 

imsis reikiamų priemonių, apibrėžtų sutartyje, ir užtikrins keleivių grįžimą. Papildomas išlaidas, 

reikalingas keleivių grįžimui, UAB „Stena Line“ ir klientas padengia lygiomis dalimis. Visas kitas 

papildomas išlaidas turės padengti klientas. 

 

 
9. KELTŲ AVARIJOS IR VĖLAVIMAI 

Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) arba oro sąlygos nesudaro pagrindo reikalauti galimų 

papildomų išlaidų padengimo, pvz. apgyvendinimo viešbutyje išlaidų arba nuostolių kompensavimo. 

Jei dėl techninių trūkumų pasikeičia keltų tvarkaraščiai, t. y. keltai vėluoja iki 3 valandų, klientas turi 

arba pats patvirtinti naują rezervaciją, arba sutikti laukti 3 valandas, priešingu atveju jo reikalavimai 

bendrovei bus laikomi negaliojančiais. Kelto avarijos ar vėlavimai nesuteikia pagrindo ieškininiams 

dėl patirtų papildomų išlaidų kompensavimo pareikšti. 

 

10.  ATSAKOMYBĖ/BENDRI SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

10.1 Sudarydama kelionių sutartį UAB „Stena Line“ įsipareigoja už klientui padarytą sveikatai 
žalą atlyginti trigubai (priklausomai nuo kelionės kainos), jei žala keleiviui yra padaroma 
netyčia arba dėl didelio aplaidumo, arba UAB „Stena Line“, kaip kelionės organizatorius, 
yra atsakinga už keleiviui padarytą žalą išskirtinai dėl paslaugų vykdytojo kaltės. 
Reikalavimas atlyginti žalą, pateiktas UAB „Stena Line“, galioja tik esant tam tikroms 
aplinkybėms ar apribojimams arba gali būti nepagrįstas esant tam tikroms aplinkybėms, 
vadovaujantis tarptautiniais susitarimais arba jais grindžiamomis įstatymų nuostatomis, 
taikomomis vykdytojo teiktinoms paslaugoms. Atsakomybė kiekvienam tam tikros 
kelionės keleiviui už visus kliento pareiškimus, pateiktus UAB „Stena Line“ dėl žalos 
atlyginimo, patirtos dėl neteisėtų veiksmų, nesusijusių su dideliu aplaidumu ir žala 
sveikatai, yra ribojama 4 090,00 eurų suma. Jei kelionės kaina viršija 1 363,00 eurų, tai 
atsakomybė ribojama triguba kelionės kaina. Dėl šios priežasties rekomenduojame 
sudaryti draudimo sutartį nuo nelaimingų atsitikimų ir bagažo praradimo kelionės metu.  
Kelionės kelte metu UAB „Stena Line“ veikia kaip vežėjas, todėl įlaipinimui į keltą ir 
buvimui laive taikomos Bendros vežėjo sąlygos. Be to, atsakomybę reglamentuoja Civilinio 
kodekso ir Vidaus vandenų laivybos taisyklių nuostatos. Jei kelionei ar papildomam 
pervežimui, neįtrauktam į kelionę, įvykdyti yra naudojamas reisinis transportas, ir klientui 
yra išduodamas atitinkamas bilietas, - tai šiuo atveju UAB „Stena Line“ teikia trečiosios 
šalies paslaugą, kuri yra pabrėžiama kelionės aprašyme ir patvirtinime. Todėl UAB „Stena 
Line“ nėra atsakinga už tokių transporto paslaugų teikimą. Šiuo atveju galimą atsakomybę 
reglamentuoja šios įmonės-vežėjo taisyklės, kuriomis papildomai vadovausis UAB „Stena 
Line“, ir kurias, kliento pageidavimu, bendrovė gali jam pateikti. 
 

10.2 Klientas įsipareigoja savo teisėtų teisių į garantiją ir kelionės atsisakymą pažeidimų 
atvejais (paslaugų teikimo metu) įvykdymui nedelsiant pranešti UAB „Stena Line“ apie 
pastebėtą trūkumą ir suteikti bendrovei protingą terminą trūkumui ištaisyti, jei trūkumų 
ištaisymas yra įmanomas arba UAB „Stena Line“ jo neatsisako. 
 

10.3 Klientų pranešimus apie pastebėtus trūkumus UAB „Stena Line“ registruoja  telefonu 
Klaipėdoje (telefono numeris – 00370 46 310561). Jei klientas nepraneša apie trūkumą dėl 
savo kaltės, reikalavimai sumažinti kainą arba atlyginti žalą pagal sutartį nebus svarstomi. 

 



 

10.4 Klientas gali pareikšti garantinius reikalavimus UAB „Stena Line“ per vieną mėnesį nuo 
kelionės pabaigos datos, numatytos sutartyje. UAB „Stena Line“ rekomenduoja klientams  
reikalavimus pateikti raštu. Garantinių reikalavimų senaties terminas yra 6 mėnesiai nuo 
kelionės pabaigos datos, numatytos sutartyje. Senaties terminas skaičiuojamas nuo tos 
datos, kai kelionė turėjo baigtis pagal sutartį. Jei klientas pareiškia tokius reikalavimus, 
senaties termino skaičiavimas sustabdomas iki tos dienos, kai UAB „Stena Line“ atmes 
reikalavimus raštu. Reikalavimų pateikimo dėl neteisėtų veiksmų senaties terminas yra 3 
metai. 

 
 

11.  PASŲ IR VIZŲ, MUITINĖS, VALIUTOS IR MEDICINOS REIKALAVIMAI 

UAB „Stena Line“ dės visas pastangas kad iki kelionės pradžios pateikti klientui kuo išsamesnę 
informaciją apie svarbius bendrųjų nuostatų pakeitimus, numatytus kelionės aprašyme. UAB 
„Stena Line“ neprisiima atsakomybės už pateiktą informaciją. Klientas yra asmeniškai 
atsakingas už pasų ir vizų, muitinės, valiutos ir medicinos reikalavimų laikymąsi. 
Atsakomybė už visas pasekmes, kylančias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, tenka klientui, net ir 
tuo atveju, jei šie reikalavimai pasikeičia po rezervacijos. 
Jei klientas nesilaiko įvažiavimo į tam tikras šalis taisyklių arba dėl savo kaltės negali laiku 
gauti vizą ir dėl tos priežasties išvykti kartu su grupe į kelionę, UAB „Stena Line“ gali priskirti 
keleiviui atitinkamas atšaukimo išlaidas. 
 
 

12.  TEISMINGUMAS 

Klientas turi teisę pareikšti ieškinį Stena Line bendrovei tik pagal įmonės buveinės 
registracijos adresą (Gioteburgas, Švedija). Pagal Stena Line ieškinius klientui teismingumas 
bus taikomas pagal kliento gyvenamąją vietą, išskyrus atvejus, kai ieškinys yra pareikštas 
pardavėjams arba asmenims, neturintiems bendro teismingumo šalyje, arba asmenims, kurie 
po sutarties sudarymo pakeitė gyvenamąja vietą arba įprastą buvimo vietą ir persikėlė į kitą 
šalį, arba kurių gyvenamoji vieta arba įprasta buvimo vieta nėra žinoma ieškinio pareiškimo 
metu. Tokiais atvejais teismingumas yra taikomas pagal Stena Line bendrovės buveinės 
registracijos vietą.  
 
 

13.  INFORMACIJOS PATIKIMUMAS / KITOS NUOSTATOS 

13.1 Visa informacija, pateikta šiame dokumente, yra teisinga ir atitinka tikrovę tuo metu, kai buvo 

rengiamas šis dokumentas (2015 m. liepos mėn.). Mes pasiliekame teisę keisti šią informaciją 

bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo. Visais kitais atvejais, tam tikrų Kelionės sutarties 

nuostatų negaliojimas nesukelia kitų Kelionės sutarties nuostatų negaliojimo. 

 

13.2 Visos kainos ir programos, nurodytos šiame dokumente, galioja tik tuo atveju, jei rezervacija 

buvo daryta Lietuvoje. Paskirties šalyse gali galioti kitos kelionių programos, kainos ir 

kainodaros planai, nustatomi vietinės rinkos konjunktūros ir poreikių. Valiutos keitimo kursų 

svyravimai gali sukelti kainų skirtumus. Rezervacijos kainos kompensavimas, kuri yra aukštesnė 

Lietuvoje, negu paskirties šalyse, yra negalimas. 

 

13.3 Kiti sutarties, sudarytos tarp kliento ir Stena Line bendrovės, klausimai, kurie nėra 

įtraukti į aukščiau minėtas sąlygas, yra reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

 



 

 

 
 
 

UAB „Stena Line“ 
Naujojo sodo g. 1, LT-92118 Klaipėda 
Įmonės kodas 111675758 
PVM kodas LT116757515 
 
– dukterinė Gioteburge (Švedija) 
registruotos Stena Line Scandinavia AB 
bendrovė. „AB“ teisinė forma reiškia 
„akcinė bendrovė“. Pagal Švedijos įmonių 
registrą, organizacijos numeris yra 
556231-7825.  
Valdyba: Carl-Johan Hagman (Vykdantysis 
direktorius ir vyriausias 
valdytojas/valdybos pirmininkas), Michael 
McGrath, Jari Virtanen, Bjorn Petrusson, 
Peter Arvidsson, Ola Helgesson. 
Stebėtojų tarybos pirmininkas: Dan Sten 
Olsson. 
 
Stena Line Scandinavia AB 
Danmarksterminalen 
40519 Göteborg 
Švedija 
 
office.lt@stenaline.com 

 Tel. +370 46 310561 
 www.stenaline.lt 
  
 

  

mailto:office.lt@stenaline.com
http://www.stenaline.lt/

