
TRANSPORTO PRIEMONĖS BE VAIRUOTOJO NUOMOS SUTARTIS RM......

202…. m……mėn…….d.,

NUOMOTOJAS: UAB RENT ME atstovaujama direktoriaus Dariaus Gajausko ir

NUOMININKAS: ....................................................................................................................................................................................,

atstovaujama{s}............................................................................................
toliau kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis”.
Šalys sudarė šią sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
NUOMOTOJAS:
UAB RENT ME , UAB RENT ME LT
PAUPIO G. 50,VILKAVIŠKIS
302612401, 306009614
Tel. +37064020000 El. paštas dariusgajauskas@gmail.com www.rentme.lt
Sudarė, šią transporto priemonės nuomos sutartį (toliau – Sutartis):
Automobilis ir priemimo perdavimo aktas:

Markė.modelis: ………………............................Nuomos pradžia..................m,..........mėn,..........d..............val. Vieta..........................................

Valstyb. Nr. ………..............................................Nuomos pabaiga..................m,..........mėn,.........d.............val. Vieta..........................................

Pratęsta iki……………..…………………................................................Užstatas…………….gryni, pavedimu {tinkamą palikti}

Spidometras paimant automobilį:..............................................grąžinus automobilį:.........................................................

Pastabos:..................................................................................................................................................................................................................
Automobilio vertė………………eurų
Paros nuomos kaina…………. euru, viso parų.............plovykla............. viso suma………………eurų.

Su sąlygomis sutinku v.p.parašas....................................................................................................................................................................................

TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutartyje aptartomis sąlygomis Nuomotojas įsipareigoja išnuomoti Nuomininkui, nurodytam Sutarties Specialiosiose sąlygose ,
automobilį, nurodytą Sutartyje (toliau – Automobilis), o Nuomininkas įsipareigoja priimti Automobilį, sumokėti už jį nuomos mokestį ir naudoti
Automobilį pagal paskirtį bei vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus.
2. NUOMOS LAIKOTARPIS
2.1. Automobilis yra išnuomojamas (suteikiamas naudotis) Nuomininkui Sutartyje nustatytam terminui (toliau – Nuomos terminas).
2.2. Šalims susitarus, nuomos terminas gali būti pratęsiamas pakeičiant įrašus Sutarties skiltyje „Pratęsta iki“.
2.3. Nuomotojas privalo rezervuotą Automobilį laikyti ne ilgiau kaip 2 val. po sutarto nuomos pradžios termino.
2.4. Jei Automobilis nėra grąžinamas per 24 val. Nuo Sutartyje numatyto nuomos pabaigos termino ir terminas nebuvo pratęstas, ir nėra
objektyvių priežasčių vėlavimui, Nuomotojas kreipiasi į policiją dėl automobilio vagystės.
2.5. Nuomotojas turi teisę Sutartį nutraukti anksčiau numatyto termino, jei Nuomininkas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar nevykdo įsipareigojimų.
3. NUOMININKAS ĮSIPAREIGOJA
3.1. Priimti ir grąžinti Automobilį sutartoje vietoje pasirašant nustatytos formos priėmimo-perdavimo aktą , eksploatuoti ir prižiūrėti Automobilį
pagal įmonės gamintojos nustatytus standartus, technines sąlygas ir kita dokumentacija. Prieš pradėdamas naudotis Nuomos objektu – vizualiai
patikrinti jo techninę būklę, pastebėjus trūkumų – nedelsiant informuoti Nuomotoją.
3.2. Ne ilgiau kaip per 24 val. informuoti Nuomotoją apie Automobilio sugadinimą, vagystę ar techninius gedimus, nustoti naudotis
Automobiliu, jei jo tolesnis eksploatavimas gali pabloginti Automobilio būklę.
3.3. Be išankstinio susitarimo neperduoti Automobilio Sutartyje nenurodytiems tretiesiems asmenims.
3.4. Saugoti Automobilį, laikyti ji užrakintą, įjungus signalizaciją, nepalikti neuždarytų langų, nepalikti Automobilio salone užvedimo raktelių,
Automobilio dokumentų, kitų vertingų daiktų.
3.5. Naudoti tik tinkamus degalus, užtikrinti tinkamą padangų oro slėgį, sekti tepalų, aušinimo skysčio kiekį, variklio temperatūrą.
3.6. Nuomininkas ir vairuotojas privalo laikytis kelių eismo taisyklių, naudoti ji tik pagal tiesioginę paskirtį, netransportuoti degių ar pavojingų
medžiagų, narkotinių medžiagų ar kitų daiktų, kurių laikymas, gabenimas yra draudžiamas pagal įstatymus, nedalyvauti lenktynėse, nenaudoti jo kaip
mokomojo ar taksi automobilio.
3.7. Užtikrinti, kad Automobilio nevairuotų neturintys galiojančio vairuotojo pažymėjimo asmenys.
3.8. Laikytis šioje Sutartyje nurodytų draudimo taisyklių. Jei draudiminio įvykio žala trečiajai šaliai viršija civilinės atsakomybės draudimo sumą,
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sumokėti trūkstamą nuostolius dengiančią sumą. Įvykus draudiminiam įvykiui, padengti franšizę 500 eurų. Nedraudiminio įvykio atveju (pvz. vairavimas
neblaivios būklės, automobilio vagystė kartu su dokumentais ir kt.), padengti padarytus nuostolius Nuomotojui ir trečiajai šaliai. Vagystes atveju,
padengti frančizę nuo automobiio rinkos vertes 10 procentų.
3.9. Sugedus Automobiliui, remontuoti jį tik Nuomotojo rekomenduojame autoservise (garantinį aptarnavimą teikiančiame service). Nuomotojas
nedengia Automobilio remonto išlaidų, jei gedimas įvyko dėl Nuomininko kaltės, neapdairumo ar tyčios, ir šiais atvejais išlaidų nepadengia draudimas,
bei nėra suteikiamas garantinis aptarnavimas ar buvo remontuojamas automobilis ne nuomotojo nurodytame servise.
3.10. Nuomininkas privalo imtis visų galimų priemonių, kad Automobilis būtų sutaisytas per kuo trumpiausią laiką.
3.11. Nuomininkas visais atvejais atsako už Nuomotojui ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, jei jis pažeidė šioje Sutartyje nustatytą
Automobilio eksploatavimo tvarką, naudojo jį techniškai netvarkingą, gabeno juo neleistinus daiktus, suteikė Automobilį naudotis tokios teisės
neturinčiam asmeniui ir žalos nedengia draudimas.
4. NUOMOTOJAS ĮSIPAREIGOJA
4.1. Perduoti Automobilį naudojimuisi sutartoje vietoje, pasirašant nustatytos formos Nuomos be vairuotojo nuomos sutarti.
4.2. Užtikrinti, kad Automobilis nuomos pradžioje yra techniškai tvarkingas ir tinkamas naudoti pagal tiesioginę paskirtį.
4.3. Kartu su Automobiliu perduoti Nuomininkui: Automobilio registravimo pažymėjimą , valstybinės techninės apžiūros taloną, privalomojo
transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimo polisą, įgaliojimą išvykti į užsienį (jei taikytina).
4.4. Atlyginti Nuomininko patirtus tiesioginius nuostolius, kurie neviršija faktiškai Nuomininko iki nuomos laikotarpio pradžios patirtų dokumentais
pagrindžiama išlaidų (viešbučių rezervacijos mokesčių negrąžintinos dalies ir pan.) dėl neįvykusios ar pavėlavusios įvykti (daugiau nei 1 para)
kelionės, jeigu Nuomotojas negali pristatyti Automobilio dėl nuo Nuomininko nepriklausančių aplinkybių (Automobilis nepateikiamas, nes Automobilis
sugadintas ar techniškai netvarkingas ir neįmanoma juo naudotis pagal paskirtį). Nuomotojas deda visas pastangas, kad negalint pateikti Automobilio
laiku, Nuomininkui ne ilgiau kaip per 1 parą butu suteiktas pakaitinis automobilis.
5. AUTOMOBILIO DRAUDIMAS
5.1. Automobilis yra apdraustas: a) privalomuoju transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimu, kuris galioja ES, EEE šalyse bei
Šveicarijoje; kasko draudimu, galiojančiu visoje geografinėje Europoje, (franšizė– 500 euru), vagystes atveju 10 procentų nuo rinkos vertes.
5.2. Nuomininkas privalo per 24 val. Informuoti Nuomotoją apie draudiminį įvykį ar nedraudiminį įvykį.
5.3. Nuomininkas privalo atsitikus draudiminiam įvykiui nedelsiant informuoti vietos policiją, gaisrinę ar kt. oficialias atitinkamas
institucijas/struktūras (jų išrašomas įvykio užfiksavimo dokumentas yra pagrindas draudiminei išmokai).
5.4. Nuomininkas privalo laikytis draudimo bendrovės taisyklių.
6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Nuomotojas neatsako už Automobiliu padarytą žalą tretiesiems asmenims;
6.2. Nuomotojas neatsako už Nuomininko paliktų daiktų dingimą, sugadinimą, vagystę iš Automobilio;
6.3. Jei Nuomotojas dėl Nuomininko kaltės patirs išlaidas, susijusias su mokesčių bei baudų tretiesiems asmenims mokėjimu, Nuomininkas
įsipareigoja jas Nuomotojui atlyginti;
6.4. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Automobiliu pastarojo gedimo atveju, įvykus
nelaimingam atsitikimui, vėluojant automobilio grąžinimui ar panašiai. Tačiau Nuomotojas imasi visų įmanomų priemonių Nuomininko interesų apsaugai
ir įsipareigoja geranoriškai bendradarbiauti. Jei ne dėl Nuomininko kaltės sugenda Automobilis ir dėl šios priežasties vėluojama grąžinti Automobilį
Sutartyje nustatytu laiku, Nuomotojas neskaičiuoja nuomos mokesčio už vėlavimo laiką.
6.5. Praradus Automobilio dokumentus ir/ar užvedimo raktelius, Nuomininkas privalo sumokėti 300 euru baudą.
6.6. Baudų, nesumokėtų parkavimosi ir kelių mokesčių administravimas 20 eurų.
6.7. Nuomininkui neperspėjus Nuomotojo Sutarties 3.12. punktas, jog šis išvyksta iš LR teritorijos bauda 300 eurų ir galimas automobilio
degimo blokavimas.
6.8. Kiekviena iš Šalių visiškai ar iš dalies yra atleidžiama nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), kurių Šalys
negalėjo iš anksto numatyti Sutarties sudarymo ar vykdymo metu.
7. AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS
7.1. Nuomininkas isipareigoja grąžinti automobilį sutartyje nurodytu adresu iki Sutartyje nurodyto nuomos termino pabaigos. Jei
Automobilis negrąžinamas laiku, už vėlavimo laiką skaičiuojamas Sutartyje nurodytas paros nuomos mokestis.
7.2. Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį su tiek degalų su kiek buvo gautas automobilis.
7.3. Nuomininkas turi grazinti Automobili švaru iš išores ir iš vidaus, priešingu atveju Automobilio nuomininkas turi sumokėti 30 euru uz
automobilio plovima ir valyma. Jei sulietos ar kitaip suterstos sėdynės reikia papildomai sumoketi uz chemini valyma 100 euru.
7.4. Automobilis turi buti grąžintas techniškai tvarkingas, koks buvo nuomos pradžioje, atsižvelgiant į normalų nusidevėjimą, pastebėti
defektai, trūkumai, komplektacijos neatitikimai yra pažymimi Automobilio priėmimo-perdavimo akte .
7.5. Nuomininkas privalo taip pat grąžinti jam perduotus dokumentus.
7.6. Nenustačius Automobilio defektų, komplektacijos trūkumų, kitų Sutarties pažeidimų, Nuomininkui per 5 darbo dienas grąžinamas jo
paliktas užstatas.
8. MOKĖJIMAI
8.1. Prieš perduodant Automobilį Nuomininkui, turi būti paliktas Sutartyje nustatytas užstatas 150 eurų. Užstatas negrąžinamas jei
Nuomotojas nepasiima automobilio sutartyje nurodytu laiku.
8.2. Trumpalaikės nuomos atveju (iki vieno mėnesio) mokėjimas už nuomojamą Automobilį atliekamas iš anksto, prieš Automobilio perdavimą
naudoti pagal išrašytą sąskaitą- faktūrą.
8.3. . Sutarties kaina galioja nuvažiuojant iki 200 km per parą lengviesiems automobiliams ir mikroautobusams iki 500 km per parą{jei
nenustatyta kitaip}. Įskaičiuotas į kainą leistinas nuvažiuoti kilometrų skaičius yra apskaičiuojamas kaip vidutinis nuvažiuotas atstumas tenkantis
vienai kelionės parai. Viršijus šį leistiną kilometražą už papildomai kiekvieną nuvažiuotą kilometrą Nuomininkas moka po 0,10 euro.(jei nenustatyta
kitaip)
8.4. Nuomininkas taip pat privalo apmokėti ir papildomas nuomos paslaugas (jei buvo ilgesnis nuomos terminas, nei numatyta Sutartyje),
baudas, nuostolius, numatytus šioje Sutartyje.
9. GINČŲ SPRENDIMAS
9.1. Šalys savo santykius grindžia geranoriško bendradarbiavimo principu ir susitaria, kad visi ginčai bus sprendžiami derybomis.
9.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per vieną mėnesį, ginčas perduodamas spręsti atitinkamam teismui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
10. KEITIMASIS INFORMACIJA
10.1. Visi pranešimai, susiję su šia Sutartimi, turi būti rašomi lietuvių kalba.
10.2. Pranešimas laikomas perduotu jo gavimo dieną.
11. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS IR KEITIMAS
11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
11.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai galimi tik atskiru rašytiniu susitarimu.
11.3. Jei pateikti duomenys apie Nuomininką yra neteisingi ar Sutartį pasirašęs asmuo neturėjo tokių įgaliojimų, Automobilio Nuomininku
laikomas asmuo, pasirašęs Sutartį, kuris tampa atsakingu už įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą.


