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PRETENZIJA
Dėl nekokybiškos žoliapjovės AGME EF-135

2013 gegužės mėnesį Religinė Bendruomenė Meditacijos centras „Ojas“ (toliau – Ojas) iš UAB Litechnija nupirko
žoliapjovę AGME EF-135 (toliau – Žoliapjovė), kaina- 2645 Lt (766,05 Eur) pievoje žolės pjovimui. Prieš perkant
Litechnija darbuotojai trumpai pademonstravo Žoliapjovės darbą pjaunant apie 20cm aukščio žolę.
Per 2013 m. sezoną dirbome su Žoliapjove 27 val. ir nupjovėme 663 arus žolės.
Per 2013 m. atliktas garantinis remontas:
2013-06, sulūžo volo laikiklis, iškrito volas – pakeistas volo laikiklis;
2013-12 paleisti veleno guoliai;
2014m. sezono pradžioje Žoliapjovė vibravo, barškėjo. Apžiūrėję Žoliapjovę aptikome, kad reikia pakeisti visus
plaktukus ir juos tvirtinančius varžtus dėl visiško susidėvėjimo, žr. foto1. Taip išsidėvėję plaktukai pradeda liesti
apsauginę skardą ir kelia triukšmą.
Be to, Žoliapjovė dirba garsiai (90dB), kaimynai skundžiasi
triukšmu: „kai dirbat su žoliapjove garsas girdisi visam kaime“.
Kaimynai sako, kad geriau tada neišeiti į lauką.
2014m sezono pradžioje bei viduryje nupirkti ir pakeisti visi
plaktukai 24 vnt.x15Lt/vnt = 360Lt ir juos laikantys varžtai, veržlės.
Vien tik medžiagos su transporto išlaidomis kainavo 500 Lt. Panašiai
tiek kainuoja darbo kaštai. Pirkdami iš Litechnijos plaktukus klausėme
Jūsų, gal netinkamai eksploatuojame, kad taip greitai reikia keisti.
Tačiau atsakymo, kad netinkamai eksploatuojame negavome. Taip pat
Jūs tuo metu atsisakėte parodyti, kaip „tinkamai“ eksploatuoti
Žoliapjovę, motyvuodami, jog turime mokytis patys.
Per 2014 m. dirbome su Žoliapjove 19 val. ir nupjovėme 279
arus žolės. 2014m. sezono pabaigoje apžiūrėjus, matosi, kad plaktukai
ir varžtai vėl gerokai išsidėvėję, žr. foto 2

foto1.

Naujam 2015m sezonui vėl reikia pakeist visus plaktukus bei
varžtus.
Jūs neįspėjote mūsų prieš perkant Žoliapjovę dėl tokių didelių
eksploatacijos kaštų (apie 300 Eur /1000 Lt sezonui, apie 38% nuo
prekės kainos). Tokią Žoliapjovę sunku pavadinti preke, tai apgaulė.
Dėl aukščiau išvardintų priežasčių prašome priimti atgal
Žoliapjovę ir grąžinti pusę už ją sumokėtų pinigų. Taip pat galite
pasiūlyti kokybiškai dirbančią žoliapjovę, iš kainos išskaičiuojant pusę
sumokėtos Žoliapjovės kainos.
Prašome atsakyti per penkias darbo dienas nuo šio laiško
gavimo dienos, atsakymą atsiunčiant adresu Religinė bendruomenė
Meditacijos centras „Ojas“, Pavasario g. 21d, Vilnius, bei persiunčiant
el. paštu: ojas@ojasmc.eu .
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Laiku negavę atsakymo laikysime, kad atsisakote priimti
žoliapjovę atgal ir grąžinti prašomą jos kainos dalį. Nepatenkinus
prašymo numatome paskelbti internetinėje erdvėje UAB Litechniją su jos generaliniu direktoriumi Stasiu Bubėnu kaip
sukčiaujantį žemės ūkio technikos pardavėją, pateikdami faktus.
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