AUTOMOBILIO NUOMOS SUTARTIS Nr. 2018
2018m. X d.
Utena

Mes, šios sutarties šalys, UAB „PREMIPAKAS“, į/k 126340961 atstovaujama direktoriaus (toliau – nuomotojas), iš vienos
pusės, ir X (toliau – nuomininkas), iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį:
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1.
Nuomotojas, pagal šios sutarties sąlygas, įsipareigoja suteikti už nustatytą mokestį nuomininkui laikinai naudotis
nuomotojui priklausančią transporto priemonę (toliau – automobilis), kuri nurodyta priėmimo – perdavimo – grąžinimo akte,
neteikiant vairavimo paslaugų, o nuomininkas įsipareigoja priimti automobilį nuomai ir mokėti nuomotojui nuomos mokestį,
eksploatuoti automobilį laikantis visų automobilio eksploatacijos sąlygų, laikantis galiojančių įstatymų, kelių eismo taisyklių,
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatų, nuomininko „Ribotos atsakomybės“ taisyklių, asmens duomenų tvarkymo
taisyklių/politikos ir šios sutarties sąlygų bei tvarkos.
1.2.
Nuomos kaina nuo 2018m. X d. iki 2018m. X d. yra X,00Eur ( eur, 00ct), neviršyjant X km/nuomos laikotarpiui
limito. Viršijus limitą, sekantys kilometrai apmokestinami 0,05 Eur uţ kiekvieną pravaţiuotą kilometrą.
1.3.
Automobilis nuomojamas BE TEISĖS išvykti juo uţ Lietuvos ir Latvijos Respublikų ribų.
1.4.
Automobilio vertė nuomos metu yra nurodoma automobilio perdavimo – priėmimo – grąžinimo akte.
1.5.
Automobilis yra apdraustas privalomuoju civiliniu draudimu ir turi 24/7 nemokamą techninę pagalbą kelyje
Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nuomininko ribota atsakomybė už automobilį - iki 400Eurų.
1.6.
Abi sutarties šalys susirašinėjimus el. paštu laiko šios sutarties dalimi, pagal kuriuos ji ir yra sudaryta.
1.7.
Ši sutartis laikoma tinkamai pasirašyta, kai nuomininkas pasirašo automobilio perdavimo/priėmimo/grąžinimo akte
kad su ja yra susipažinęs ir su jos sąlygomis sutinka. Tokiu atveju, sutarties popierinį variantą pasirašyti nebūtina.
2. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.
Nuomotojas įsipareigoja:
2.1.1. pagal iš anksto suderintas sąlygas nuomininkui suteikti automobilį;
2.1.2. suteikti nuomininkui techniškai tvarkingą (su galiojančia technine apžiūra), paruoštą eksploatuoti automobilį,
apdraustą transporto priemonių savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės draudimu, ribota nuomininko atsakomybe (jei ši
paslauga yra nuomininko pasirinkta), šios sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
2.1.3. rezervuotą automobilį privalomai laikyti tik 2 (dvi) valandas po sutarto jį paimti laiko, išskyrus atvejus, kai
nuomininkas vėluoja paimti automobilį ne dėl jo kaltės ir tinkamai informuoja nuomotoją;
2.1.4. mokėti automobilio draudimo įmokas ir laiku atlikti privalomą techninę apžiūrą;
2.1.5. dėti visas pastangas, kai negalint pateikti automobilio laiku nuomininkui (dėl automobilio gedimo, dėl ankstesnio
nuomininko vėlavimo grąžinti ir panašiai) jis būtų pateiktas kuo skubiau arba pakeistas kitu;
2.1.6. įvykus „kompensuojamam“ įvykiui (eismo įvykiui, vagystei ir pan.) ar sugedus nuomojamam automobiliui ne dėl
nuomininko kaltės - suteikti pakaitinį automobilį jei gedimo neįmanoma greit (per sekančią darbo dieną) pašalinti. Pakaitinis
automobilis nesuteikiamas jei nuomojamo automobilio gedimai nekelia pavojaus eismui ar pačiam automobiliui ar jo bei
nuomininko saugumui (pvz.: nustojus veikti oro kondicionieriui, magnetolai ir t.t.);
2.1.7. kompensuoti automobilio remonto išlaidas, jei nuomininkas, turėdamas nuomotojo leidimą, remontavo automobilį.
Tokiu atveju nuomininkas turi turėti remonto išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir perduoti nuomotojui pakeistas detales (jei
tokių yra).
2.2.
Nuomotojas turi teisę:
2.2.1. reikalauti, kad nuomininkas, už naudojimąsi automobiliu sumokėtų šios sutarties sąlygomis nustatytą kainą;
2.2.2. reikalauti, kad nuomininkas atlygintų nuostolius ir/ar negautas pajamas, dėl nesavalaikio automobilio grąžinimo ar
jo nepaėmimo nuomai ar pavėluoto pranešimo apie nuomos sutarties nutraukimą;
2.2.3. reikalauti, kad nuomininkas atlygintų nuostolius automobilio apgadinimo, sunaikinimo arba vagystės atveju, jeigu
įvykiai pripažįstami „nekompensuojamais“;
2.2.4. reikalauti, kad nuomininkas atlygintų visus nuomotojo patirtus nuostolius, susijusius su šios sutarties sąlygų
nevykdymu;
2.2.5. jei nuomininkas nevykdo sutarties sąlygų arba eksploatuoja automobilį nesilaikydamas automobilio eksploatacijos
sąlygų, kai įsiskolinimų suma viršija 150 Eurų arba kai paaiškėja, kad nuomininkas negalės vykdyti savo pareigų, nuomotojas
turi teisę atsiimti automobilį anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti automobilio paiešką, pareikalauti atlyginti
nuostolius ir/ar negautas pajamas;
2.2.6. naudoti užstatą (jei buvo paimtas) ar už nuomą sumokėtus pinigus pagal šią sutartį susidariusiems nuomininko
finansiniams įsipareigojimams vykdyti ar nuomotojui padarytai žalai ar nuostoliams atlyginti;
2.2.7. įvykus eismo įvykiui, automobilio gedimui ar jo apgadinimui dėl nuomininko kaltės, kai tas įvykis pripažįstamas
„nekompensuojamu“, nuomotojas pasilieka sau teisę spręsti ar suteikti nuomininkui pakaitinį automobilį. Tokiu atveju nuomos
sutartis gali būti vienašališkai nutraukta ir pinigai, sumokėti už nuomą bei užstatas (jei buvo paimtas) – negrąžinami;
2.2.8. nevykti į eismo ar kito įvykio vietą, kurio metu sugedo automobilis ar jam buvo padaryta žala, nebent to reikalauja
aplinkybės. Viskuo privalo rūpintis nuomininkas;
2.2.9. negrąžinti nuomininkui užstato (jei buvo paimtas), už nuomą sumokėtų pinigų ir (arba) reikalauti sumokėti
nuomotojui 600Eur baudą jei jis nesilaiko šios sutarties 1.3. pukto. Tokiu atveju nuomotojas turi teisę pareikalauti grąžinti
automobilį ir nutraukti nuomos sutartį;
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2.2.10. nuomotojas negrąžina nuomininkui užstato (jei buvo paimtas), už nuomą sumokėtų pinigų ir (arba) reikalauja
sumokėti nuomotojui nuo 200 iki 500Eur baudą jei jis nesilaiko šios sutarties 2.3.3. punkto dėl kelių eismo taisyklių laikymosi,
daugiausiai dėl viršijamo greičio. Tokiu atveju nuomotojas turi teisę pareikalauti grąžinti automobilį ir nutraukti nuomos sutartį;
2.2.11. nutraukti sutartį ir anuliuoti rezervaciją kai dėl nenumatytų aplinkybių nuomotojas negali pateikti nuomininkui jo
rezervuoto arba kito automobilio arba siūlomas kitas automobilis nuomininkui netinka;
2.3.
Nuomininkas įsipareigoja:
2.3.1. Prieš pasirašant šią sutartį susipažinti su „Nuomininko ribotos atsakomybės“ ir asmens duomenų tvarkymo
taisyklėmis/politika (www.autoitalija.lt). Pasirašius nuomos sutartį yra laikoma, kad nuomininkas yra susipažinęs su „Nuomininko
ribotos atsakomybės“ ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis/politika ir įsipareigoja jų laikytis.
2.3.2. priimti automobilį nuomai ir pasirašyti priėmimo – perdavimo – grąžinimo akte, sumokėti už jį nuomos mokestį bei
vykdyti kitus sutartyje nurodytus įsipareigojimus;
2.3.3. naudotis išsinuomotu automobiliu pagal paskirtį ir eksploatuoti jį tiktai techniškai tvarkingą, laikantis visų
automobilio eksploatacijos sąlygų, kelių eismo taisyklių, draudimo bendrovės, kurioje apdraustas automobilis, taisyklių, LR
įstatymų, „Nuomininko ribotos atsakomybės“ taisyklių, šios sutarties;
2.3.4. nenaudoti automobilio sporto varžybose, bekelėje, kitam automobiliui vilkti, netempti dviašių priekabų arba
priekabų, kurių bendroji masė viršija 750kg, mokymo tikslams, mokamam keleivių ar prekių pervežimui (taksi, pavėžėjimo
paslaugoms ir pan.), nusižengiant Lietuvos Respublikos ir ES galiojantiems įstatymams, ar kitai, įstatymais draudžiamai, veiklai;
2.3.5. nevežti vertingų daiktų, neturint jų nuosavybę patvirtinančių dokumentų;
2.3.6. nevežti degių skysčių bei medžiagų, sprogmenų, narkotinių medžiagų ir kitų daiktų, kurių laikymą, transportavimą
bei vartojimą be specialių leidimų draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai;
2.3.7. nevairuoti automobilio esant neblaiviu ar paveiktu narkotinių bei kitų svaigiųjų medžiagų ar stipraus poveikio
medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai;
2.3.8. nedelsiant pranešti nuomotojui, policijai, draudimo kompanijai ir, jeigu reikia, kitoms institucijoms apie visus su
automobiliu susijusius autoįvykius, bei kitus įvykius, dėl kurių automobiliui buvo padaryta žala bei pateikti visus reikalingus
dokumentus įvykio priežastims, aplinkybėms nustatyti. Įvykus tokiam įvykiui, stengtis išvengti didesnės žalos, jei reikia organizuoti automobilio nuvežimą į saugią vietą ir elgtis taip, kaip reikalauja LR įstatymai, draudimo bendrovės taisyklės, kurioje
draustas automobilis, „Nuomininko ribotos atsakomybės“ ir ši sutartis;
2.3.9. imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas automobilio ir jame esančios papildomos įrangos, dokumentų bei
automobilio raktelių saugumas. Grieţtai draudţiama automobilio techninį pasą ir raktelius palikinėti automobilyje, išskyrus
atvejus, kai to prašo nuomotojas;
2.3.10. visada, paliekant automobilį, įjungti signalizaciją, užrakinti visas dureles. Jokiomis aplinkybėmis neperduoti bei
saugoti raktelius ir dokumentus nuo trečiųjų asmenų, nebent to prašo nuomotojas;
2.3.11. apmokėti baudas, teismo išlaidas ir kitas rinkliavas, kurios atsirado dėl nuomininko kaltės, pažeidus kelių eismo
taisykles ar kitus teisės aktus;
2.3.12. kilus įtarimui dėl skysčių trūkumo arba kas 500-1000 kilometrų, privalomai kontroliuoti variklio tepalų (užpilta
sintetinė „Liqui Moly“ 5w40 Top Tec 4100 alyva), aušinimo ir kitų skysčių lygį bei oro slėgį padangose (pagal automobilio
gamintojo instrukcijas esančias ant automobilio);
2.3.13. užtikrinti, kad automobilio nevairuotų sutartyje nenurodyti asmenys (išskyrus nuomininko šeimos narius ar įmonės
darbuotojus, jei nuomininkas įmonė) ir/arba neturintys galiojančio vairuotojo pažymėjimo;
2.3.14. nesubnuomoti (nepernuomoti) automobilio;
2.3.15. neleisti vairuoti automobilį jaunesniems nei 23 metų ir/arba neturintiems 3 metų vairavimo stažo asmenims;
2.3.16. laikytis draudimo sutartyse numatytų draudimo taisyklių bei sąlygų (vairuotojų civilinės atsakomybės,
„Nuomininko ribotos atsakomybės“). Jei draudiminio įvykio žala trečiai šaliai viršija civilinės atsakomybės draudimo sumą,
sumokėti trūkstamą nuostolius padengiančią sumą. „Nekompensuojamo“ įvykio atveju (pvz.: vairavimas neblaivios būklės,
automobilio vagystė, avarija, kiti automobilio apgadinimai ir kt.) padengti padarytus nuostolius nuomotojui ir trečiajai šaliai;
2.3.17. apmokėti automobilio remonto išlaidas ir po jo perdavimo nuomotojui pasibaigus nuomai, jei jo trūkumai
nepastebėti perdavimo metu arba jų negalima buvo pastebėti dėl kitų priežasčių;
2.3.18. automobilio naudojimui reikalingus degalus pilti tik degalinėse.
2.3.19. neremontuoti automobilio be nuomotojo leidimo. Pradurtas ar sugadintas padangas, lūžusias pakabos detales, ar
kitą, dėl nuomininko kaltės padarytą žalą automobiliui, nuomotojui leidus, remontuoja ar remonto išlaidas apmoka nuomininkas.
Be nuomotojo leidimo galima (ir būtina, kai tai kelia pavojų eismui ar pačiam automobiliui) pasikeisti perdegusias
lemputes, ratą, papildyti tepalo, kitų skysčių, pasikeisti valytuvų šluoteles, pakrauti akumuliatorių ar atlikti panašų paprastą,
nesudėtingą remontą, kuriam nereikia specialių žinių ar sugebėjimų;
2.3.20. grąţinti automobilį su tiek pat kuro kaip ir gavo arba apmokėti už trūkstamą kurą pagal tos dienos mažmenines
kuro kainas;
2.3.21. nuomos laikotarpiu techniškai prižiūrėti ir stebėti automobilį, užtikrinti tinkamą naudojimui jo būklę, bet kokio
automobilio gedimo (ar gedimo įtarimo) atveju informuoti nuomotoją apie jį ir atlikti einamąjį remontą arba tokiam remontui savo
sąskaita pristatyti automobilį nuomotojui jo nurodytu adresu jei taip rekomenduoja nuomotojas;
2.3.22. automobilį grąžinti ne vėliau kaip šalių sutartoje vietoje ir sutartu laiku (5.1. punktas);
2.3.23. atlyginti nuomotojui už grąžinamo automobilio salono valymą 40Eur, jei jį reikia valyti cheminiu būdu arba
50Eur, jei salonas užterštas smarkiai (rūkalais, gyvūnų kvapais, jų plaukais ir pan). Nuomotojas gali atleisti nuomininką nuo šios
prievolės savo nuožiūra, ypač jei automobilis nuomojamas ilgiau nei vienam mėnesiui. Nuomininkas nemoka už automobilio
plovimą ir/arba salono valymą jei tie mokesčiai jau buvo įtraukti į nuomos kainą sudarant sutartį;
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2.3.24. jeigu nuomos metu pablogėja automobilio būklė (išskyrus natūralų nusidėvėjimą), nuomininkas privalo
nuomotojui atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius, išskyrus „kompensuojamus“ įvykius ir draudiminius įvykius pagal automobilio
civilinės atsakomybės draudimą;
2.3.25. po automobilio remonto, kuriam gavo nuomotojo leidimą, perduoti nuomotojui pakeistas detales (jei tokių yra) ir
remonto išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pagal kuriuos nuomotojas kompensuos nuomininkui remonto išlaidas;
2.3.26. apmokėti pakaitinio automobilio nuomos kainą, kai jis suteikiamas po nuomojamo automobilio apgadinimo dėl
nuomininko kaltės;
2.3.27. tinkamai įdėti, pririšti ir naudoti vaikiškas kėdutes. Nuomininkas yra atsakingas už keleivių sužalojimus ir kėdučių
apgadinimus dėl netinkamo naudojimosi jomis.
2.4.
Nuomininkas turi teisę:
2.4.1. reikalauti, kad nuomai pateikiamas automobilis būtų techniškai tvarkingas, švarus ir paruoštas eksploatacijai;
2.4.2. reikalauti atlyginti nuostolius, neviršijančius šios sutarties nuomos kainos, atsiradusius dėl nuomotojo
įsipareigojimų, numatytų šioje sutartyje, nevykdymo;
2.4.3. reikalauti pakaitinio automobilio, jei ne dėl nuomininko kaltės sugedęs automobilis nesutaisomas per sekančią
darbo dieną po jo gedimo, kai ne dėl nuomininko kaltės automobilis pateko į autoįvykį ar buvo kitaip sugadintas. Jei kyla abejonių
dėl įvykio, susijusio su automobiliu, pripažinimo „kompensuojamu“, nuomininkas neturi teisės reikalauti pakaitinio automobilio;
2.4.4. neplauti automobilio kėbulo ir nevalyti salono grąžinant automobilį po nuomos, jei jie nėra užteršti smarkiai (jei
salono nereikia valyti cheminiu būdu, jei nėra jaučiami rūkalų ar kiti pašaliniai kvapai, jei kėbulas nėra apneštas bitumu ir pan.).
3. AUTOMOBILIO PERDAVIMAS NUOMININKUI
3.1.
Automobilis nuomininkui pateikiamas: X adresu, 2017m. X d. __ val.
3.2.
Perduodant automobilį nuomai, dalyvauja nuomotojas ir nuomininkas ar jų atstovai, turintys įgalinimus
patvirtinantį dokumentą ir prieš tai tą suderinus su nuomotoju;
3.3.
Nuomininkas, pasirašant šią sutartį, turi pateikti nuomotojui galiojančius savo ir kitų asmenų (kurie vairuos
automobilį nuomos metu) asmens dokumentus ir galiojančius vairuotojo pažymėjimus;
3.4.
Nuomininkas, priimdamas automobilį nuomai, tikrina automobilio dokumentų atitikimą, jo techninę būklę bei
automobilio komplektiškumą;
3.5.
Automobilio perdavimas įforminamas automobilio priėmimo – perdavimo – grąžinimo aktu, kuris pasirašomas
iškart po automobilio priėmimo nuomai. Automobilio priėmimo akte turi būti nurodyti nuomininko aptikti automobilio defektai;
3.6.
Nuomininkui, ne vėliau kaip per 18 valandų po automobilio perdavimo akto pasirašymo, pastebėjus jame
nepaminėtus automobilio trūkumus, jis turi pranešti nuomotojui apie neatitikimus el. paštu (su nuotraukomis, jei įmanoma). Tokiu
atveju nuomininkas nebus atsakingas už juos;
3.7.
Jei nustatomi išnuomojamojo automobilio komplektiškumo neatitikimai ar techninės būklės trūkumai,
nuomininkas turi teisę reikalauti iš nuomotojo, kad jis per abiems šalims tinkamą terminą pašalintų komplektiškumo neatitikimus
ar techninius trūkumus;
3.8.
Jei nuomininkas įmonė – jos darbuotojas, privalo turėti įgaliojimą priimti ir vairuoti automobilį.
4. AUTOMOBILIO GRĄŢINIMAS NUOMOTOJUI
4.1.
Automobilio nuomotojui grąžinimo vieta ir laikas: X adresas, 2017m. X d. __ val.
4.2.
Automobilio priėmimą vykdo nuomotojas ar jo atstovas dalyvaujant arba nedalyvaujant nuomininkui arba jo
įgaliotam atstovui;
4.3.
Nuomininkui pageidaujant, automobilis gali būti tikrinamas jo perdavimo nuomotojui metu, kai tam yra tinkamos
sąlygos (šviesus paros metas, nelyja ar nesninga, yra pakankamai laiko įvertinti jo būklę (maždaug 15min), kai automobilis
nuplautas, kai nėra būtinybės ardyti automobilį ar atlikinėti diagnostiką, siekiant nustatyti sugadinimą (jei yra įtarimas dėl
sugadinimo), kai jokių sugadinimų nedeklaruoja nuomininkas. Tinkrinamas automobilio dokumentų ir komplektiškumo
atitikimas, įvertinama bendra automobilio būklė. Tokiu atveju grąžinamo automobilio apžiūros rezultatai įforminami priėmimo –
perdavimo – grąžinimo aktu, kuris pasirašomas iškart po automobilio apžiūros;
4.4.
Jei automobilis grąžinamas tamsiu paros metu arba kai nėra pakankamai laiko įvertinti jo būklę (maždaug 15min)
arba kai automobilis nenuplautas arba kai yra būtinybė ardyti automobilį ar atlikti diagnostiką, siekiant nustatyti sugadinimą (kai
yra įtarimas dėl sugadinimo) arba kai nuomininkas deklaruoja sugadinimus ar gedimus, nuomotojas automobilio apžiūrą atlieka
(be privalomo nuomininko dalyvavimo) servise. Apžiūros rezultatai įforminami priėmimo – perdavimo – grąžinimo akte. Jei
aptinkama automobilio trūkumų ar sugadinimų, kurie atsirado dėl nuomininko kaltės, serviso atstovai, kuriame buvo tikrinamas
automobilis, surašo automobilio apžiūros aktą ir sudaro remonto sąmatą arba išrašo sąskaitą už jo remontą, kurią privalo apmokėti
nuomininkas nuomotojui pagal pateiktą pretenziją;
4.5.
Jei įvykdžius šios sutarties 4.3. punktą (po automobilio grąžinimo akto pasirašymo momento) savo nuožiūra
nuomotojui apžiūrint automobilį servise paaiškėja, kad nuomininkas visgi apgadino automobilį, serviso atstovai, kuriame buvo
tikrinamas automobilis, surašo automobilio apžiūros aktą ir sudaro remonto sąmatą arba išrašo sąskaitą už jo remontą, kurią privalo
apmokėti nuomininkas nuomotojui pagal pateiktą pretenziją;
4.6.
Nuomotojas patikrina automobilį servise po kiekvienos nuomos per dvi darbo dienas nuo nuomos pabaigos;
4.7.
Jei nuomininkas nevykdo arba netinkamai vykdo nuomos sutartį ir nuomotojas dėl to atsiima automobilį
nedalyvaujant nuomininkui, automobilio apžiūra vykdoma pagal šios sutarties 4.4. punktą;
5. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
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5.1.
Nuomojamo automobilio nuomos kaina apskaičiuojama pagal nuomos paras arba nustatoma fiksuota kaina tam
tikram laikotarpiui. Nuomos para - 24 valandų nuomos laikotarpis, kuris prasideda nuo automobilio perdavimo nuomininkui
momento. Papildoma nuomos para priskaičiuojama pavėlavus grąžinti automobilį 2 valandomis;
5.2.
Apmokėjimas už automobilio nuomą atliekamas prieš priimant jį nuomai. Priimant automobilį ilgalaikei nuomai,
mokama už sekantį mėnesį. Apmokėjimas už kitus mėnesius turi būti atliekamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio trečios
savaitės pabaigos už sekantį mėnesį;
5.3.
Pratęsiant automobilio nuomos terminą, sumokama iš anksto už pratęstą laikotarpį jei nesutarta kitaip;
5.4.
Nuomos mokestis nėra sumažinamas vėlesnio automobilio paėmimo, ir/ar ankstesnio automobilio grąžinimo atveju,
išskyrus abipusiu šalių susitarimu. ;
5.5.
Nuomininkui laiku neatsiskaičius, jis moka 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo
neapmokėtos sumos ir padengia visas nuomotojo turėtas su skolos atgavimu susijusias išlaidas. Tokiu atveju nuomotojas privalo
grąžinti automobilį nuomotojui jei jis to reikalauja.
6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR JOS NUTRAUKIMO TVARKA
6.1.
Sutartis galioja iki automobilio grąžinimo nuomotojui ir pilno šalių atsiskaitymo momento;
6.2.
Sutartį galima pratęsti ir nesusitinkant šalims, nuomininkui elektroniniu paštu nusiuntus nuomotojui prašymą bei
gavus jo sutikimą ir apmokėjus iš anksto už pratęstą laikotarpį (jei nesutarta kitaip);
6.3.
Nuomotojas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį ir pareikalauti nedelsiant grąžinti automobilį nuomotojui jo
nurodytu adresu jei nuomininkas yra kaltas dėl autoįvykio ar automobilio gedimo ar apgadinimo, nesilaiko šios sutarties sąlygų,
sutarties su draudimo bendrove, kurioje yra draustas automobilis, LR įstatymų, automobilio eksploatacijos sąlygų. Tokiu atveju
sumokėtas užstatas (jei buvo paimtas) ir nuomos mokestis negrąžinami ir nuomotojas turi teisę reikalauti iš nuomininko atlyginti
su tuo susijusius nuostolius arba negautas pajamas;
6.4.
Nuomininkas gali nutraukti šią nuomos sutartį anksčiau laiko grąžindamas automobilį ir apie tai mažiausiai prieš
tris darbo dienas pranešęs nuomotojui. Nuomotojas perskaičiuoja nuomos kainą pagal standartinį kainininką ir prideda pristatymo,
paėmimo ir kitus papildomus mokesčius už mokamus priedus (jei tokie buvo užsakyti);
6.5.
Nuomininkui nepaėmus automobilio nuomai pagal sutartyje numatytą tvarką arba jei jis mažiausiai prieš septynias
paras iki nuomos pradžios nepraneša apie sutarties nutraukimą, nuomininkas privalo sumokėti nuomotojui automobilio
pristatymo kainą (išskyrus atvejus kai tik vėluojama pranešti apie nuomos sutarties nutraukimą) ir nuomą už septynias paras. Jei
nuomos laikotarpis turėjo būti trumpesnis nei septynios paros – už visą nuomos laiką (jei nesutarta kitaip).
7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1.
Nuomotojas neatsako:
7.1.1. už nuomininko patirtus nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu automobiliu,
pastarojo gedimo atveju, įvykus autoavarijai, nelaimingam atsitikimui ar kitais atvejais, ne dėl nuomotojo kaltės. Tačiau
nuomotojas įsipareigoja geranoriškai bendradarbiauti ir tokiu atveju, atsižvelgiant į jo galimybes, įsipareigoja teikti visokeriopą
jam prieinamą pagalbą, stengdamasis sumažinti nuomininko patiriamus nuostolius ir padėdamas išspręsti kilusias problemas;
7.1.2. už automobilyje buvusiam nuomininko turtui padarytą žalą arba nuostolius;
7.1.3. už automobiliu padarytą žalą arba nuostolius tretiesiems asmenims dėl nuomininko kaltės, jei įvykis pripažįstamas
„nekompensuojamu“;
7.1.4. už nuomininko ar jo vairuotojo (jei nuomininkas įmonė) sveikatos būklę;
7.1.5. už automobilio gedimus ir nuomininko dėl to patirtus tiesioginius nuostolius jei nuomininkas pažeidžia šios
sutarties 1.3. punktą. Tokiu atveju nuomininkas privalo savo lėšomis automobilį grąžinti nuomotojui jo nurodytu adresu ir
sumokėti 2.2.9. punkte numatytą baudą;
7.1.6. už įvykius, automobiliui esant užsienyje, kuriuos Lietuvoje padėtų išspręsti nemokama Lietuvos Draudimo
techninės pagalbos kelyje paslauga (tokius kaip nusėdęs akumuliatorius, pasibaigęs kuras, nesugebėjimas pasikeisti ratą ir t.t.).
Tokiu atveju nuomininkas savo sąskaita privalo išspręsti kilusias problemas.
7.2.

Nuomininko atsakomybė:

7.2.1. nuomininkas yra visiškai ir besąlygiškai atsakingas už visų nuomotojui pateikiamų dokumentų (asmens paso ar
tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimo, įmonės registracijos pažymėjimo, įgaliojimo) ir kitokių duomenų galiojimą ir
teisingumą;
7.2.2. nuomininkas yra visiškai atsakingas nuomotojui už automobilio tyčinį ar per jo neapdairumą, nepatirtį įvykusį
gedimą ar automobilio apgadinimą bei kitų nuostolių atlyginimą tuo atveju, jei draudimo kompanija neatlygina padarytų nuostolių
arba kai įvykis pripažįstamas „nekompensuojamu“ pagal „Nuomininko ribotos atsakomybės“ taisykles arba kai jis pažeidžia šios
sutarties 1.3. punktą;
7.2.3. jeigu automobiliui autoįvykio metu ar kitokiu būdu buvo padaryta žala, o nuomininkas nesilaikė 2.3.8. punkte
nustatytos tvarkos ir/ar laiku nepranešė apie automobiliui padarytą žalą ir dėl to nebuvo tinkamai užfiksuotas įvykis, taip pat jei jis
pažeidė 2.3.4, 2.3.6, 2.3.7. punktuose nurodytus įsipareigojimus, tai nuomininkas privalo atlyginti nuomotojui dėl to patirtą žalą;
7.2.4. jei nuomininkas negrąţina automobilio praėjus 2 (dviems) valandoms po sutarto grąţinti laiko ir neįmanoma
su juo susisiekti šioje sutartyje nurodytais telefono numeriais, automobilis laikomas pavogtu. Tokiu atveju nuomotojas
visada kreipiasi į teisėsaugos organus ir visa atsakomybė dėl pasekmių tenka nuomininkui;
7.2.5. jei nuomininkas perdavė automobilį tretiesiems asmenims ir/arba automobilis dingo ir pagal „Nuomininko ribotos
atsakomybės“ taisykles įvykis laikomas „nekompensuojamu“, tai nuomininkas privalo atlyginti nuomotojo dėl to patirtus
nuostolius ir atlyginti jam automobilio perdavimo akte nurodytą automobilio vertę;
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7.2.6. įvykus nepaprastoms aplinkybėms (force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, sutarties šalys
atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų;
7.2.7. šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų
vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas
nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku
pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių
priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą;
7.2.8. jei nuomininkas – įmonė, tai jos direktorius ar įgaliotas atstovas atsako už automobilio naudotojo supažindinimą
su šios sutarties sąlygom ir „Nuomininko ribotos atsakomybės“ taisyklėmis.
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1.
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš šios
sutarties, įvykdymo;
8.2.
Sutartis gali būti pakeista ar papildyta atskiru raštišku Šalių susitarimu. Laiškai, siunčiami el. paštu laikomi šios
sutarties dalimi;
8.3.
Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš šalių skirti kitai šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šios
sutarties 9 skyriuje nurodytais adresais ar kontaktais. Nepranešusi apie 9 skyriuje nurodytų duomenų pasikeitimą, šalis atsako kitai
šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius;
8.4.
Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų keliu geranoriškumo ir bendradarbiavimo principu.
Nepavykus susitarti, ginčo sprendimas bet kurios iš šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal
nuomotojo registracijos adresą, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka;
8.5.
Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai;
8.6.
Automobilio priėmimo – perdavimo - grąžinimo aktas, „Nuomininko ribotos atsakomybės“ taisyklės ir asmens
duomenų tvarkymo taisyklės/politika yra neatskiriama šios sutarties dalis;
8.7.
Šalys, pasirašydamos automobilio priėmimo – perdavimo - grąžinimo aktą, pripažįsta, kad šios sutarties sudarymo
metu automobilis yra tvarkingos techninės būklės ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį;
8.8.
Sutartis laikoma pasirašyta ir galiojančia, jei nuomininkas ją pasirašė ir persiuntė jos skenuotą arba fotografuotą
variantą nuomotojui. Jei nuomininkas neturi galimybės nusiųsti nuomotojui pasirašytos ir nuskenuotos ar nufotografuotos
sutarties el.paštu, jis gali el. paštu pranešti nuomotojui, kad su sutartimi susipažino, kad sutinka su sutarties sąlygomis,
„Nuomininko ribotos atsakomybės“ ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis/politika ir prašo laikyti sutartį pasirašyta.
8.9.
Geranoriškai neišsprendus ginčų, iškilusių vykdant šią sutartį arba dėl piktybiško nuomininko sutarties nevykdymo,
nuomotojas įgyja teisę perduoti nuomininko asmeninius duomenis tretiesiems asmenims (skolų išieškotojams, kreditingumo
vertintojams ir kitoms įstaigoms ar įmonėms);
8.10.
Nuomininkas pripažįsta teisingais, patikimais ir galiojančiais į automobilį sumontuotų GPS sistemų duomenis ir
neprieštarauja, kad jie būtų renkami ir naudojami siekiant apskaičiuoti nuomos mokestį ar sąžiningo sutarties vykdymo tikslais ar
naudojami teisme kaip įrodymas.
9. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Nuomotojas:

Nuomininkas:

UAB „PREMIPAKAS“
Adresas: Lapių g. 2, Užpaliai, Utenos raj.
LT-28385, Lietuva
Įmonės kodas: 126340961
PVM kodas: LT263409610
Mob. tel.: +370 659 243 11, +370 646 900 77
Email: valerijusm@yahoo.com
Bankas: AB bankas SWEDBANK
A/S(IBAN): LT06 7300 0100 7974 3939
SWIFT: HABALT22
Direktorius
Valerijus Murnikovas ......................
(parašas)

X,
Asmens kodas:
Adresas: x,
Tel.: +370 ______________ .
Email: __________ @__________ .
Vairuotojo pažymėjimo numeris:
Kiti galintys vairuoti automobilį asmenys: X

..................................................................................
(vardas, pavardė, parašas)

A.V.
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Transporto priemonės perdavimo – priėmimo - grąžinimo aktas pagal nuomos sutartį
Nr. 201
Perduodamas automobilis:
XXX.
(Automobilio markė, modelis, valstybinis numeris, kėbulo numeris)

Automobilio vertė nuomos metu: .............................................................................................................. .................................... .
PERDUODA: UAB “PREMIPAKAS”, įm.k. 126340961. Tel. +370 659 243 11; +370 646 900 77
Perdavimo vieta, data ir laikas: 2017 m. X d. ___:___.
Automobilis turi būti grąžintas: 2017 m. X d. ___:___.
Su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis esu susipaţinęs ir su jomis sutinku: ...........................................................................
(parašas)

Su nuomos sutartimi Nr. xxxxxxxxx esu susipaţinęs ir sutinku su jos sąlygomis: .........................................................................
(parašas)

Su ribotos nuomininko atsakomybės taisyklėmis esu susipaţinęs ir su jomis sutinku:..................................................................
(parašas)

AUTOMOBILĮ PRIIMA: XXXYYY, 30000000000.
Telefono nr.: .......................................................................................................................................................................................... .
Vairuotojo paţymėjimo numeris: ................................ . Asmens tapatybės dokumento numeris: .............................................. .
Automobilis perduodamas kartu su:
1.
3.
5.
6.
7.
8.

9.

Automobilio registracijos dokumentas E 00000. 2. Automobilio raktai 1 vnt
Civilinės atsakomybės draudimas LT/AEC 2999999. 4. Valstybinės TA talonas 901-.
Degalų lygis (lygio rodyklės parodymai): ............................................................................. .
Automobilio rida perdavimo metu: _ _ _ _ _ _ km.
Automobilis pateikiamas su degalinių nuolaidų kortelėmis: „Cirkle K“ _____, „Neste oil“ _____ , „Viada“ _____.
Pastebėti automobilio ir jo komplektacijos trūkumai:.…….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. .
Automobilis pateikiamas su sniego šepečiu-ledo gremžtuku __.

Perdavė: ....................................................................................................................... .
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Priėmė:.......................................................................................................................... .
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRĄŢINIMAS
(Ši akto dalis gali būti pildoma tik automobilio perdavimo nuomotojui metu nuomininko prašymu, kai tam yra tinkamos
sąlygos (šviesus paros metas, nelyja ar nesninga, yra pakankamai laiko įvertinti jo būklę (maždaug 15min), kai automobilis
nuplautas, kai nėra būtinybės ardyti automobilį ar atlikinėti diagnostiką, siekiant nustatyti sugadinimą (jei yra įtarimas dėl
sugadinimo), kai jokių sugadinimų nedeklaruoja nuomininkas.) Kitais atvejais aktą pildo nuomotojas nedalyvaujant nuomininkui.

Grąţinimo (ar paėmimo) data ir laikas: 2018 m. ........................... mėn. ........ d. ....... val. ....... min.
PRIIMA: UAB “PREMIPAKAS”, įm.k. 126340961,...........................................................................................................................
(Pareigos, vardas, pavardė)

vieta: ................................................................................................................................................................................................ ..... .
Automobilio rida grąžinimo metu: ........................... km. Degalų lygis:............................................................................................ .
1.Automobilio registracijos dokumentas ................. . 2. Automobilio raktai ......... vnt. 3. Civilinės atsakomybės draudimas .......... .
4. Valstybinės TA talonas ......... . 5. Vaistinėlė ........... . 6. Gesintuvas ……… . 7. Avarinis ženklas ........... . 8. Domkratas ......... . 9. Ratų
raktas............. 10. Atsarginis ratas ……… . 11. Kortelės: „Cirkle K“ ...... , „Neste oil“ ...... , „Viada“ ...... . 12. Kiti priedai: ……………… …….
..................................................................................................................................................................................................................... .....................

Grąžinamo automobilio būklė ir defektai, kiti pastebėjimai:
................................................................................................................................................................................................. .................
....................................................................................................................................... ...........................................................................
..................................................................................................................................................................................... .............................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Ar automobilis nuplautas?.................. . Ar automobilio salonas švarus?.............................................................................................. .
Aktą pildė:................................................................................................................................................................................... .... .
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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