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TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS Nr. ____
201_ metų _________ mėnesio ________ diena, Vilnius

NUOMOTOJAS:

NUOMININKAS(fizinis asmuo - vardas, pavardė, asmens kodas,
gyvenamasis adresas, paso ar tapatybės kortelės nr., telefono nr.; juridinis
asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, direktoriaus duomenys, tel. nr.)

Nuomojamas automobilis: markė, modelis, valst.nr., VIN kodas,
pagaminimo metai, spalva, kuro tipas:

Automobilio rida perdavimo Nuomininkui metu ir kuro kiekis:
Automobilio rida grąžinimo Nuomotojui metu ir kuro kiekis:
Automobilyje esanti įranga:

Automobilis draustas KASKO ar ne: TAIP         NE (reikiamą apibraukti)
Automobilisturi būti perduotas Nuomininkui (vieta ir laikas)

Automobilis turi būti grąžintas Nuomotojui (vieta ir laikas):

Nuomos trukmė:
Nuomos mokesčio dydis už vieną parą ir už visą nuomos laiką:
Ridos apribojimas parai ir įkainis už kiekvieną viršytą ridos apribojimo
kilometrą:
Nuomos mokesčio sumokėjimo tvarka ir terminai:

Teritorija, kurioje leidžiamas Automobilio eksploatavimas:

Nuomininko (juridinio asmens) vardu Automobilį naudosiančio fizinio
asmens duomenys (v., pavardė, a.k., gyv. adresas, telefono nr., vairuotojo
pažymėjimo nr., paso arba asmens tapatybės kortelės nr.):
Papildomi reikalavimai Nuomininkui:

Automobilio būklė perduodant Nuomininkui (visos Nuomininko
pastabos):

Automobilio būklė grąžinant Nuomotojui (visos šalių pastabos):

Automobilis Nuomininkui perduotas:
2014 m. _________ mėn. ____ d. ______ val. ____________________________ ______________________________

Nuomininko v.pavardė, parašas Nuomotojo atstovo v.pavardė, parašas

Automobilis Nuomotojui grąžintas:
2014 m. _________ mėn. ____ d. ______ val.   ____________________________       ______________________________

Nuomininko v.pavardė, parašas          Nuomotojo atstovo v.pavardė, parašas
Sutarties šalių parašai (pasirašydamos Specialiasias sąlygas šalys patvirtina, kad su Bendrosiomis sutarties sąlygomis išsamiai
susipažino ir jos šalis tenkina, taip pat tai, kad visos Bendrosios sąlygos šalims yra taikomos):

. _____________________________________ __________________________________
Nuomininko v.pavardė, parašas Nuomotojo atstovo v.pavardė, parašas
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