
Nekilnojamojo turto pardavimo taisyklių 1 priedas 

 
 

1 iš 1 

Telia Lietuva, AB 
nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo  
turto pardavimo   
Aukciono komisijai 
 

PARAIŠKA DALYVAUTI AUKCIONE 
 

202_ m. _________________  _____ d.  
 
VISI PARAIŠKOS LAUKAI PRIVALO BŪTI UŽPILDYTI. 
1. Potencialaus pirkėjo duomenys: 

1.1. Vardas, pavardė/ pavadinimas  ________________________________________________________ 

1.2. Fizinio/ juridinio asmens kodas  ________________________________________________________ 

1.3. Adresas   ________________________________________________________ 

1.4. Telefono ir fakso numeris/-iai ________________________________________________________ 

1.5. Elektroninio pašto adresas                         ________________________________________________________ 

1.6. Informaciją apie sprendimą pripažinti Aukciono dalyviu, Aukciono dalyvio kortelės išdavimą, Aukciono vykdymo nutraukimą 
arba pateiktų dokumentų trūkumus ir kitą informaciją pateikti aukščiau nurodytu (pasirinkti vieną iš šių variantų ir pažymėti X): 
  elektroninio pašto adresu    

faksu   
adresu  

Prašome įregistruoti aukščiau nurodytą asmenį (toliau - Potencialus pirkėjas) Telia Lietuva, AB nuosavybės teise priklausančio 
nekilnojamojo turto pardavimo aukciono būdu dalyviu. Aukciono, vykstančio 202_ m. _____________ mėn. ___ d., objektas/-ai: 

Eil. Nr.  Objekto kodas  

  

  

  

  

2. Finansavimo būdas (pažymėkite teisingą, pažymėti X): 
Iš asmeninių lėšų viena įmoka iki Sutarties sudarymo  
Iš skolintų lėšų  viena įmoka iki Sutarties sudarymo  
iš asmeninių ir skolintų lėšų viena įmoka iki Sutarties sudarymo  

3. Paskolos davėjas (jeigu pirkimas finansuojamas iš skolintų arba iš asmeninių ir iš skolintų lėšų): 
_____________________________________________________________________________________________ 

4. Prašome pradinį įnašą/-us grąžinti (tuo atveju, jeigu šioje paraiškoje nurodytas asmuo nebus pripažintas Aukciono laimėtoju arba 
atmetus paraišką arba kitais atvejais, numatytais Taisyklėse) į sąskaitą, kurios rekvizitai: 

Gavėjas    ________________________________________________________ 

Banko sąskaitos Nr.    ________________________________________________________ 

Banko pavadinimas  ________________________________________________________ 

5. Pasirašydamas šią paraišką Potencialus pirkėjas: 
5.1. patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Telia Lietuva, AB nekilnojamojo turto pardavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), 
sutinka su šiomis taisyklėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, - su tuo, jog: tuo atveju, jeigu Aukciono dalyvis (-iai) 
sumokėjo nustatyto dydžio pradinį įnašą, Aukciono dieną į Aukcioną atvyko, užsiregistravo Aukciono dalyvių faktiniame 
registre, tačiau Aukciono metu parduodant Aukciono objektą nei vienas nepasiūlė pradinės Aukciono objekto kainos 
arba pradinės kainos nepasiūlė Aukciono dalyvis, kuris dėl Aukciono objekto užsiregistravo kaip vienintelis dalyvis, t. y., 
atsisakė pirkti Aukciono objektą už pradinę Aukciono objekto kainą, pradinis įnašas Aukciono dalyviui (-iams) 
negrąžinamas; tuo atveju, jeigu Potencialus pirkėjas iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos nepateikė 
Aukciono organizatoriui rašytinio prašymo grąžinti Aukciono dokumentus (Taisyklių 27 punktas), tačiau Aukciono dieną 
iki Aukciono pradžios paskelbimo atsisakė dalyvauti Aukcione (pirkti Aukciono objektą, dėl kurio jis pateikė Paraišką ir 
Aukciono dokumentus), tokiam Potencialiam pirkėjui jo sumokėtas pradinis įnašas taip pat negrąžinamas. 
5.2. supranta, kad dalyvavimas aukcione sukelia pareiškėjui teises ir pareigas, už kurių nevykdymą jam gali būti taikoma 
įstatymuose ir Aukciono taisyklėse numatyta atsakomybė; 
5.3. įsipareigoja tuo atveju, jeigu jis būtų pripažintas Aukciono laimėtoju, sudaryti Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartį 
Taisyklių 5 priede nurodytomis preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis; 
5.4. patvirtina, kad visi paraiškoje nurodyti duomenys ir kita Potencialaus pirkėjo pateikiama informacija, įskaitant pateikiamus 
dokumentus, yra teisinga, tiksli ir išsami; 
5.5. patvirtina, kad jam yra žinoma, jis supranta ir sutinka, kad neteisingų duomenų pateikimas ar kitoks suklaidinimas yra 
pažeidimas ir dėl to Potencialus pirkėjas gali būti pašalintas iš aukciono, pardavėjas gali atsisakyti su Potencialiu pirkėju sudaryti 
pirkimo-pardavimo sutartį, Potencialiam pirkėjui gali būti taikoma įstatymuose ir Taisyklėse numatyta atsakomybė. 

 
Potencialus pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo: 
   ________________________        ___________________________ 

     (parašas)       (vardas, pavardė) 
A.V. 


