
Prekės ženklo  
„Žalia Lietuviška Energija“  
naudojimo taisyklės 

 

 

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
 

1.1. Sąvokos, kurių reikšmė nėra aiškiai apibrėžta Taisyklėse, yra aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
elektros energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir juos 
įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis. 

1.2. Produktas „Žalia Lietuviška Energija“ – elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių. 
1.3. Prekės ženklas – Produkto prekės ženklas, užregistruotas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 

tvarkomame Lietuvos Respublikos prekės ženklų registre, ir kuris žymi Vartotojo perkamą „Žalią Lietuvišką 
Energiją“. 

1.4. Produkto sertifikatas – Tiekėjo pasirašytas dokumentas, įrodantis, jog Vartotojo perkama elektros energija yra 
pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.  

1.5. Taisyklės – Produkto ir Prekės ženklo „Žalia lietuviška energija“ naudojimo taisyklės, šis dokumentas. 
1.6. Vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka Produktą ir įsipareigoja tinkamai laikytis Sutarties bei Taisyklių 

nuostatų.  
1.7. Tiekėjas – UAB „Ignitis“, parduodantis Produktą Vartotojui Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.  
1.8. Sutartis – Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis ir papildomas susitarimas prie jos dėl „Žalios Lietuviškos 

Energijos“ pirkimo - pardavimo, pasirašyti tarp Tiekėjo ir Vartotojo. Taisyklės yra neatskiriama Sutarties dalis. 
 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

2.1. Tiekėjas parduoda Produktą Vartotojui pasirašius Sutartį. Pasirašydamas Sutartį Vartotojas patvirtina, jog 
susipažino su Taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis. 

2.2. Tiekėjas suteikia, o Vartotojas įgyja teisę neatlygintinai iki Sutarties galiojimo termino pabaigos Vartotojo veikloje 
naudoti Prekės ženklą bei informaciją apie Produktą (ant asmeninių daiktų, pastatų, gaminamų produktų pakuočių, 
reklaminės medžiagos ir kt.).  

2.3. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Vartotojas neturi teisės toliau gaminti produkciją su Prekės ženklu bei kitaip 
naudoti ar skelbti Prekės ženklą ar informaciją, susijusią su Produktu.  

2.4. Vartotojas be išankstinio rašytinio Tiekėjo sutikimo neturi teisės perleisti jokių teisių ar įsipareigojimų, kylančių iš 
Sutarties ir susijusių su Produkto ir Prekės ženklo naudojimu. 
 

3. PREKĖS ŽENKLO NAUDOJIMAS 
 

3.1. Vartotojas gali naudoti Prekės ženklo dizainą visuose geros reputacijos komunikacijos kanaluose geros verslo 
praktikos tikslais.  

3.2. Prekės ženklo dizaino panaudojimo koordinavimas yra vykdomas tokiu būdu: 
3.2.1. Likus ne mažiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki reklaminės kampanijos pradžios arba kitokios 
Prekės ženklo „Žalia Lietuviška energija“ informacinės sklaidos, Vartotojas turi pateikti Produkto Prekės ženklo 
naudojimo preliminarų planą su planuojamomis reklamos apimtimis ir komunikacijos kanalais. Klientų 
aptarnavimo departamento kontaktai: verslas@ignitis.lt, tel. +37052782898. 
3.2.2. Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas Vartotojo pateiktą planą peržiūrėti ir pateikti savo 
išvadą dėl Prekės ženklo naudojimo atitikimo Sutartyje ir Taisyklėse nustatytai tvarkai ir sąlygoms ir, esant 
poreikiui, pateikti plano koregavimo pasiūlymus. 

3.3. Prekės ženklas negali būti naudojamas kartu su Tiekėjo konkurentų prekės ženklais viename reklaminiame plote. 
Tiekėjo konkurentai – tai kitos veiklą vykdančios bendrovės, turinčios nepriklausomo elektros energijos tiekėjo 
licenciją ir nurodytos  interneto puslapyje 
https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/nepriklausomo-elektros-energijos-tiekimo-

licencijas-leidimus-turincios-imones.aspx. 
 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

4.1. Šalys susitaria, jog Tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Prekės ženklą ir/arba Taisykles, apie šiuos pakeitimus 
ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu informavęs apie tai Vartotoją. Jei Vartotojas nesutinka 
su Prekės ženklo ir/arba Taisyklių pakeitimais, jis turi teisę nutraukti Susitarimą dėl Produkto tiekimo nuo pakeitimų 
įsigaliojimo datos. Jei Prekės ženklas pakeičiamas, ankstesnė jo versija išlieka galiojanti. Tiekėjas neatsako už 
papildomas išlaidas ar nuostolius, patirtus Vartotojo ir susijusius su Taisyklių pakeitimu, tačiau Vartotojas turi teisę 
realizuoti visas Prekes, pagamintas iki Taisyklių pakeitimo ir paženklintas Prekės ženklu, taikant iki tol galiojusią 
Taisyklių redakciją.  

4.2. Tiekėjo kontaktinė informacija nurodyta Tiekėjo interneto svetainėje www.ignitis.lt.  
4.3. Pranešimai bei kita korespondencija siunčiama Sutartyje nurodytais rekvizitais. 
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