
 
DEPO KLIENTO KORTELĖS SUTEIKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS 

 
 
  

 DEPO kliento kortelė 
DEPO kliento kortelė yra SIA „DEPO DIY“, įm. k. 50003719281 (toliau – DEPO), priklausanti, 
nemokamai išduodama neterminuota plastikinė kortelė, suteikianti klientui galimybę apsipirkti bet kurios 
šalies DEPO parduotuvėse naudingiau. 
 

 DEPO kliento kortelės privalumai 
 žemesnės kainos* (nurodytos kainoženklių geltonajame laukelyje); 
 apimties kainos (nurodytos kainoženklių oranžiniame laukelyje); 
 bendra kliento nauda matoma čekio pabaigoje Kainų sumažinimas DEPO kliento kortele – __ 

EUR; 
 Apimties premija už daugiau nei 701 EUR pirkinį, apmokėtą kasoje arba išankstiniu mokėjimu;  
 galimybė gauti visas DEPO siūlomas paslaugas. 
* DEPO savarankiškai nustato prekių kainas, ir jos gali būti keičiamos. 
 

 DEPO kliento kortelių rūšys ir įforminimo tvarka 
3.1. DEPO kortelė be identifikavimo numerio 3.2. DEPO kortelė su identifikavimo numeriu 

 -  

 įforminama tik fiziniams asmenims be 
amžiaus apribojimų; 

 kortelės naudotojui nepriskiriamas unikalus 
identifikavimo numeris; 

 klientui bus išduotas kasos čekis be kliento 
rekvizitų (asmens duomenų); 

 

3.2.1. būtinai įforminama juridiniams ir fiziniams asmenims, ne 
jaunesniems kaip 18 metų: 

(1) jei klientas pageidauja kasos čekio su kliento rekvizitais 
(fiziniams asmenims – su asmens duomenimis); 

(2) jei klientas naudojasi DEPO prekių pristatymo paslauga; 
(3) jei klientas naudojasi priekabų nuomos paslauga; 
(4) jei klientas padaro iš anksto apmokamą užsakymą; 
(5) priskirti klientui Apimties premiją; 
(6) atsiskaityti grynaisiais: 

- Latvijoje virš 3 000,00 EUR (tik fiziniams asmenims), 
- Lietuvoje virš 10 000,00 EUR (tik fiziniams asmenims),  
- Estijoje virš 10 000,00 EUR (tik fiziniams asmenims); 

(7) jei klientui reikia grąžinti pirkinio sumą ar jos dalį (įforminus 
kreditinę sąskaitą faktūrą).  

3.2.2. Kliento kortelei suteikiamas unikalus identifikavimo numeris. 
Jei juridinis asmuo (įmonė) turi kelis atstovus, kiekvienam jų 
suteikiama savo kortelė. 

 3.2.3. Klientui bus išduotas kasos čekis su kliento rekvizitais 
(asmens duomenimis). 

Įforminimo tvarka 

užpildoma anketa (asmens duomenys 
nenurodomi!), kurią galima gauti visuose 
Parduotuvės skyrių Informacijos centruose ir 
kasose; 

kasos užpildyta anketa pateikiama
darbuotojui prieš pirkinio registravimą;

gaunama DEPO kortelė be identifikacinio 
numerio.  

3.2.4. kreipiamasi į darbuotoją su prašymu įforminti kliento kortelę 
su identifikavimo numeriu: 

- parduotuvės pagrindiniame Informacijos centre,
- Klientų aptarnavimo centre,
- Statybinių medžiagų skyriaus paslaugų centre;

3.2.5. užpildoma anketa (BŪTINAI nurodomi tikslūs ir išsamūs 
asmens duomenys kortelei su identifikavimo numeriu gauti), 
negalima nurodyti inicialų;

3.2.6. užpildyta anketa pateikiama kasos darbuotojui kartu su 
asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, kad būtų patikrinti 
anketoje nurodyti duomenys. 

SVARBU! Klientas negali perduoti kliento kortelės su identifikavimo 
numeriu trečiajam asmeniui naudoti! Parduotuvės darbuotojo 
prašymu būtina parodyti asmens tapatybės dokumentą kliento 
tapatybei nustatyti ir užtikrinti sandorio teisėtumą!

SVARBU! DEPO kliento kortelę reikia pateikti kasininkui PRIEŠ prekių ar paslaugų įvedimą kasoje.

DEPO teisės ir atsakomybė 
Šias TAISYKLES vienašališkai nustato ir patvirtina DEPO. DEPO turi teisę bet kuriuo momentu 
pakeisti ir (arba) atšaukti šias taisykles nesuderindama to su klientu, paskelbdama atitinkamą 
informaciją parduotuvių informacinėse lentose ir (arba) DEPO svetainėje www.depo-diy.lt.

DEPO neatsako už nuostolius, kurių klientas gali patirti dėl DEPO kortelės be identifikavimo 
numerio ir (arba) DEPO kortelės su identifikavimo numeriu galiojimo nutraukimo pagal 
atitinkamai Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos arba Estijos Respublikos teisės 
norminių aktų reikalavimus.

Kad įsitikintų, jog klientas anketoje nurodė tikslius asmens duomenis (kliento kortelei su 
identifikavimo numeriu gauti), parduotuvės darbuotojas turi teisę paprašyti kliento parodyti 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą duomenims palyginti. Nustačius, kad anketa 
neužpildyta iki galo arba užpildyta netaisyklingai, arba kliento pateikti duomenys neteisingi, dėl 
ko sunku nustatyti kliento tapatybę, DEPO turi teisę nesuteikti kliento kortelės su identifikavimo 
numeriu ir (arba) bet kuriuo momentu be išankstinio įspėjimo nutraukti kortelės galiojimą iki 
trūkumų pašalinimo.

Kliento teisės ir atsakomybė
Gaudamas DEPO kortelę ir (arba) kliento kortelę su identifikavimo numeriu, klientas patvirtina, 
kad susipažino ir sutinka su šiomis taisyklėmis. 

Gaudamas kliento kortelę su identifikavimo numeriu, klientas patvirtina, kad jo pateikti 
duomenys yra išsamūs ir teisingi.

Klientas turi teisę bet kuriuo momentu atsisakyti DEPO kortelės ir (arba) kliento kortelės su 
identifikavimo numeriu, bet kurioje parduotuvėje pateikdamas pareiškimą raštu ir parodydamas 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei atsisakoma kliento kortelės su identifikavimo 
numeriu). 

Jei klientas pametė DEPO kortelę, jis turi kreiptis į pagrindinį Informacijos centrą, parašyti 
prašymą dėl naujos DEPO kliento kortelės išdavimo ir užpildyti anketą.

Kliento – fizinio asmens duomenų tvarkymas 
Kliento asmens duomenų valdytojas – SIA „DEPO DIY“, įm. Nr. 50003719281, buveinės 
adresas Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, Latvija, LV-2130, el. paštas duomenų 
apsaugos klausimais PersonasDati@depo.lv. 

Kliento asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas: 

tikslas – nustatyti jūsų tapatybę, registruoti jus DEPO sistemoje ir priskirti jums Kliento 
kortelę su unikaliu identifikavimo numeriu (patvirtinančiu, kad pateikėte DEPO duomenis), 
sudaryti dvišalį sandorį ir teikti jums paslaugas, nurodytas šių taisyklių 3.2. punkte, 
įforminti buhalterinės apskaitos dokumentus, susijusius su prekių pristatymu ir (arba) 
išankstiniu apmokėjimu, ir (arba) užsakymu, ir (arba) priekabos nuoma, ir (arba) mokėjimu 
grynaisiais pinigais virš 3 000,00 EUR (Latvijoje), 10 000,00 EUR (Lietuvoje), 10 000,00 
EUR (Estijoje), ir (arba) Apimties premijos skyrimu;  

pagrindas – ES reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c) ir f) punktai, 

Latvijos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2 ir 7 straipsnis, Civilinis įstatymas.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 4 dalis, 80 
straipsnio 1 dalis, 83 straipsnio 3 dalis, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 
įstatymo 9 straipsnio 3 dalis, 1 dalies 2 p., Civilinis kodeksas.

Estijos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo §4, §9, §12, Pinigų plovimo ir 
terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo § 2 (1) p.5; Sutarčių įstatymas.

tikslas – grąžinti pirkinio sumą ar jos dalį, 

pagrindas – ES reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c) punktas, 

Latvijos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2 ir 7 straipsnis, Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 

Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklių, 20 ir 21 punktai,

Estijos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo §4, §9, §12, Vartotojų apsaugos 
įstatymo §4, §25, Sutarčių įstatymo §49;

tikslas – įvykdyti teisėtai sudarytą sutartį (pvz.,  užtikrinti DEPO prekių pristatymo 
paslaugą ir (arba) kliento užsakymą ir (arba) priekabos nuomos paslaugą), susisiekti su 
klientu, jei reikia patikslinti kliento užsakymą ir (arba) kliento pateiktą informaciją, suteikti 
Apimties premiją (jei taikoma), 

pagrindas – ES reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b) ir c) punktai, 

Latvijos Respublikos civilinio įstatymo 1 587 straipsnis, 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 ir 6.201 straipsniai; 

Estijos Respublikos sutarčių įstatymo §8, §9, §23, §24.

Su kita informacija apie asmens duomenų tvarkymą galima susipažinti Privatumo politikoje, kuri 
prieinama svetainėje www.depo-diy.lt, skirsnyje Privatumo politika, ir kiekvienos DEPO 
parduotuvės informacinėje lentoje.

Galioja nuo 2020-04-20


