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TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS
201_ metų _________ mėnesio ________ diena, Vilnius

1. Nuomos sutartis

1.1. Nuomos sutartį sudaro Transporto priemonės nuomos
sutarties bendrosios sąlygos (toliau – “Bendrosios sąlygos”) ir
Transporto priemonės nuomos sutarties specialiosios sąlygos
(toliau – “Specialiosios sąlygos”), kurios taikomos kartu. Jei
Specialiosios sąlygos nustato kitokias sąlygas, lyginant su
Bendrosiomis sąlygomis, taikomas Specialiosiose sąlygose
numatytas reguliavimas. Specialiosios sąlygos atlieka ir
Automobilio priėmimo – perdavimo akto funkciją.

2. Sutarties dalykas

2.1. Šia sutartimi Nuomotojas perduoda Nuomininkui laikinai už
atlygį naudotis automobilį, kurisnurodomas Specialiosiose
sąlygose (toliau “Automobilis”), o Nuomininkas priima
Automobilį ir įsipareigoja jį tinkamai eksploatuoti bei sumokėti
nuomos mokestį ir kitus Sutartyje numatytus mokėjimus.

3. Reikalavimai Nuomininkui

3.1. Pasirašydamas šią sutartį, Nuomininkas patvirtina, kad
atitinka šiuos reikalavimus, keliamus Nuomininkui:

3.1.1. Nuomininkas (fizinis asmuo) nemažiau, kaip dvejus
metus turi teisę vairuoti transporto priemones, kurių
kategorijai priskiriamas Automobilis, tokia jo teisė nėra
pasibaigusi, apribota ar atimta taip pat turi galiojantį
vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti
Automobilį, turi gerus vairavimo įgūdžius bei gerą
supratimą apie Automobilio techninį eksploatavimą;

3.1.2. Nuomininkas (juridinis asmuo) perduos Automobilį
valdyti nuomos laikotarpiu tik Sutarties specialioje
sąlygose nurodytam savo darbuotojui, dirbančiam
pagal darbo sutartį, kuris atitinka Sutarties 3.1.1 p.
numatytus reikalavimus;

3.1.3. Nuomininkas yra pilnametis, veiksnus asmuo
(Nuomininkas – fizinis asmuo).Nuomininkas juridinis
asmuo yra veikiantis asmuo, kuriam nėra iškelta ar
inicijuojama bankroto ar restruktūrizavimo byla, yra
mokus ir turintis visas galimybes sumokėti nuomos
mokestį bei kitus mokėjimus pagal sutartį (šios ir
Sutarties 3.1.1 p. numatytos garantijos pažeidimas
šalių sutarimu laikomas pagrindu Nuomininko juridinio
asmens dalyvio civilinei atsakomybei pagal CK 2.50
str. 3 d. atsirasti).

3.2. Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta ir papildomų
reikalavimų Nuomininkui.

4. Reikalavimai Automobiliui

4.1. Pagal šią sutartį Nuomininkui nuomojamas Automobilis, kurio
charakteristikos atitinka Sutarties specialiosiose sąlygose
numatytas charakteristikas.

4.2. Automobilis nuomojamas techniškai tvarkingas su galiojančia
technine apžiūra, apdraustas transporto priemonių valdytojų
civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kurio galiojimas
ne trumpesnis kaip nuomos termino pabaiga kuro kiekis, taip
pat ar Automobilis draustas KASKO draudimu nurodoma
Specialiosiose sąlygose.

4.3. Nuomininkas patvirtina, kad prieš perimdamas Automobilį, jį
detaliai apžiūrėjo, įvertino jo būklę, išbandė, visas pastabas
dėl jo būklės išsamiai aprašė Specialiosiose sąlygose,
Automobilis visiškai atitinka jo lūkesčius, yra techniškai
tvarkingas.

5. Nuomos laikotarpis

5.1. Nuomos trukmė nustatoma Specialiosiose sąlygose. Nuomos
laikotarpis prasideda ir baigiasi Specialiosiose sąlygose
nurodytą dieną ir valandą. Pasibaigus šiam terminui laikoma,
kad Automobilis nėra grąžintas Nuomotojui.

5.2. Nuomininkas, norėdamas pratęsti nuomos terminą, turi
pateikti rašytinį prašymą. Nuomos terminas pratęsiamas tik
esant rašytiniam Nuomotojo sutikimui.

6. Automobilio perdavimas Nuomininkui ir grąžinimas

6.1. Automobilis perduodamas Nuomininkui ir pastarojo
grąžinamas Specialiosiose sąlygose nurodytoje vietoje ir
laiku. Perduodant Automobilį Nuomininkui perduodamas ir jo
užvedimo raktelis, taip pat jo registracijos liudijimas, techninės
apžiūros kortelė bei transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.

6.2. Tiek priimant, tiek grąžinant Automobilį, detaliai aprašomi visi
pastebėti Automobilio defektai. Visi Automobilio defektai, kurie
nepažymėti Specialiosiose sąlygose Nuomininkui priimant
Automobilį, laikomi atsiradusiais nuomos laikotarpiu.

6.3. Nuo Automobilio perdavimo Nuomininkui iki jo grąžinimo
Nuomotojui visa atsakomybė už Automobilį bei jo
eksploatavimo metu atsiradusias pasekmes tenka
Nuomininkui. Nuomininkas patvirtina, jog jam yra žinoma, kad
nuomos laikotarpiu jis yra padidinto pavojaus šaltinio
valdytojas.

7. Šalių įsipareigojimai

7.1. Nuomininkas nuomos laikotarpiu įsipareigoja:

7.1.1. Automobilį eksploatuoti tik Specialiosiose sąlygose
nurodytoje teritorijoje, bet kuriuo metu Nuomotojui
pareikalavus  nurodyti tikslią Automobilio buvimo
vietą, o Nuomininkui atsisakius, Nuomotojas turi teisę
nedelsiant kreiptis į policiją dėl Automobilio vagystės;

7.1.2. Automobilį eksploatuoti tik pats (kai nuomoja juridinis
asmuo – tik Specialiose sąlygose nurodytas asmuo),
jokia forma neperduoti nei Automobilio, nei jo
užvedimo raktelio, nei dokumentų valdyti jokiems
tretiesiems asmenims, taip pat nesudaryti galimybės
tokiems tretiesiems asmenims užvaldyti Automobilį, jo
užvedimo raktelį ar dokumentus elgiantis
nerūpestingai. Automobilio subnuoma be Nuomotojo
rašytinio sutikimo negalima;

7.1.3. laikytis kelių eismo taisyklių, mokėti parkavimo, kelių
mokesčius, kitas rinkliavas, kurios yra nustatomos
transporto priemonių valdytojams;

7.1.4. mokėti nuomos mokestį, laikytis Specialiosiose
sąlygose nustatytų Automobilio ridos apribojimų parai,
o jį viršijus – sumokėti papildomą Specialiosiose
sąlygose nustatytą nuomos mokestį. Rida nustatoma
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pagal nuvažiuotų kilometrų skaičių pagal ridos
skaitiklio rodmenis;

7.1.5. Tuo metu, kai Nuomininkas Automobilio nenaudoja,
jis privalo imtis atsargumo priemonių, siekiant jį
apsaugoti nuo nelaimingų įvykių ar vagystės (įjungti
signalizaciją, užrakinti automobilio dureles, vairą,
išimti radijo imtuvo priekinį skydelį, nepalikti
Automobiliopavojingose vietose, po varvekliais,
nepalikti Automobilyje asmeninių daiktų, nepalikti
kitiems asmenims prieinamoje vietoje užvedimo
raktelioir pan.). Už prarastus Automobilyje paliktus
asmeninius Nuomininko daiktus Nuomotojas
neatsako;

7.1.6. Automobilį eksploatuoti tik būnant visiškai blaiviam,
nevartojusiam alkoholinių, narkotinių ar kitokių
psichiką veikiančių priemonių. Draudžiama:
Automobilį naudoti bet kokiems nusikalstamiems ar
teisei priešingiems veiksmams, keleiviams vežti už
atlygį, tempti kitam automobiliui ar priekabai, vežti
prekes pažeidžiant muitinės taisykles ar kitu neteisėtu
būdu,draudžiama dalyvauti automobilių lenktynėse ar
jų pasirengime, mokyti vairuoti,važiuoti bekele arba
netinkamose vietose; kitaip netinkamai eksploatuoti
Automobilį, bloginti jo būklę;

7.1.7. nuomos laikotarpiu techniškai prižiūrėti Automobilį,o
jei atsiranda gedimas nedelsiant informuoti apie tai
Nuomotojo atstovą, imtis priemonių pašalinti gedimą.
Draudžiama eksploatuoti Automobilį paaiškėjus bet
kokiems gedimams. Gedimų šalinimo išlaidos
kompensuojamos tik esant rašytiniam Nuomotojo
pritarimui. Pakaitinis automobilis Nuomininkui
suteikiamas tik tuo atveju, jei gedimas nepriklauso
nuo Nuomininko veiksmų (veikimo ar neveikimo), o jis
suteikiamas Šalių atskirai sutartais terminais ir
sąlygom;

7.1.8. įvykus eismo įvykiui apie įvykį pranešti policijai bei
Nuomotojo atstovui, nekviečiant policijos – teisingai
įforminti eismo įvykio deklaraciją, nepasišalinti iš
įvykio vietos, sužinoti eismo įvykyje dalyvavusius
asmenis ir liudininkus, jų vardus, pavardes, telefono
numerius ir adresus, užfiksuoti faktines įvykio
aplinkybes, sugadinimus,esant būtinybei iškviesti
greitąją medicininę pagalbą, nepalikti Automobilio be
priežiūros, nepasirūpinus jo saugumu, ne vėliau, kaip
per 24 val. pateikti Nuomotojui išsamią informaciją
raštu (nesant galimybės – el. paštu ar faksu) apie
įvykį, kad Nuomotojas galėtų įregistruoti draudimo
bendrovėje įvykį kaip draudiminį, imtis kitų būtinų
priemonių, siekiant išvengti ar sumažinti žalą dėl
įvykio ir / ar apsaugoti Nuomotojo interesus;

7.1.9. teisėsaugos institucijoms ar Nuomotojui pareikalavus
nurodyti asmenį, vairavusį Automobilį aktualiu
laikotarpiu;

7.1.10. grąžinti Automobilį Nuomotojui Specialiosiose
sąlygose nustatytu terminu ir vietoje. Jei Automobilis
negrąžinamas laiku ir pasibaigia privalomojo
vairuotojų ciilinės atsakomybės draudimo galiojimas,
Nuomininkas privalo savo sąskaita apdrausti
Automobilį laikotarpiui iki jo grąžinimo Nuomotojui
momento, o šios išlaidos Nuomininkui
nekompensuojamos. To nepadarius – visa
atsakomybė už atsiradusią žalą tenka

Nuomininkui;Automobilį grąžinti pilnu baku, to
nepadarius - skaičiuojama po 2 EUR už kiekvieną
trūkstamą degalų litrą;

7.1.11. Automobilį grąžinti tokios pat būklės, komplektacijos
bei kuro kiekiu, koks jis buvo perduotas, o už visus
sugadinimus ar defektus – kompensuoti padarytų
defektų šalinimo išlaidas. Jei tarp šalių kyla ginčas dėl
defektų šalinimo išlaidų, skiriamas specialių žinių
turintis asmuo, kurio kandidatūrą parenka Nuomotojas
ir kurio išvada šalims privaloma. Jei šalys nesutaria
dėl tokio specialisto kandidatūros, skiriama
kompleksinė ekspertizė, o specialistus (po 1) paskiria
kiekviena iš šalių, kurios ir apmoka savo paskirtų
specialistų išlaidas. Automobilis laikomas tinkamai
grąžintu, kai Nuomotojui perdamas ne tik pats
Automobilis, bet ir jo užvedimo raktelis bei visi
dokumentai.

7.2. Nuomotojas įsipareigoja:

7.2.1. perduoti techniškai tvarkingą ir apdraustą galiojančiu
vairuotojo civilinės atsakomybės draudimu Automobilį,
sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti
pakaitinį automobilį;

7.2.2. paaiškėjus, kad Nuomininkas naudoja Automobilį
tikslams, nesuderinamiems su šia sutartimi,
vienašališkai perimti Automobilį kur jis bebūtų,
išsodinant Nuomininką ar bet kokius kitus asmenis iš
jo;

7.2.3. sutartyje nustatytais terminais perduoti ir priimti
Automobilį. Jei Automobilis Nuomotojui
neperduodamas pagal dvišalį įrašą Specialiosiose
sąlygose, o Nuomotojo perimamas Nuomininko ar
trečiojo asmens nurodytoje vietoje nedalyvaujant
Nuomininkui, surašomas vienašalis aktas, kuriame
fiksuojama Automobilio būklė ir kuris yra laikomas
tinkamu įrodymu, kad Automobilis perimtas tokios
būklės, kokia nurodoma vienašališkai surašytame
akte. Nuomininkas prisiima visą atsakomybę ir riziką
dėl to ir pripažįsta tokio akto teisėtumą;

7.2.4. Nuomotojas patvirtina, kad teisė naudotis Automobiliu
nėra suvaržyta ar apribota taip, kad Nuomininkas
negalėtų Automobilio naudoti sutartyje numatytai
paskirčiai. Taip pat Nuomotojas patvirtina, kad turi
teisę Automobilį išnuomoti.

8. Nuomos mokestis

8.1. Už Automobilio nuomą mokamas Specialiosiose sąlygose
nustatyto dydžio nuomos mokestis, kurį sudaro fiksuota
nuomos mokesčio suma už vieną nuomos parą bei
papildomai mokama suma už viršytą vienos paros ridos limitą.
Jų dydžiai ir sumokėjimo tvarka nustatomi Spacialiosiose
sąlygose.

8.2. Pavėlavus grąžinti Automobilį, Nuomininkas privalo mokėti
dvigubą nuomos mokestį už pavėluotą grąžinti Automobilį
laiką. Tokia nuoma skaičiuojama iki priėmimo – perdavimo
akto pasirašymo arba Nuomotojo vienašališko Automobilio
perėmimo.

8.3. Už Automobilio perdavimą tretiesiems asmenims, subnuomos
sutarties be Nuomotojo rašytinio sutikimo sudarymą, taip pat
už Automobilio eksploatavimą ne Specialiosiose sąlygose
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nustatytoje teritorijoje Nuomininkas įsipareigoja mokėti
dvigubą nuomos mokestį.

8.4. Šalys patvirtina, kad Sutarties 8.2 ir 8.3 p. numatytais atvejais
nustatytas nuomos mokesčio dydis yra teisingas, šalių atskirai
aptartas ir atitinka šalių susitarimą tinkamai vykdyti nuomos
sutartį.

8.5. Už vėlavimą mokėti nuomos mokestį Nuomininkas
įsipareigoja sumokėti po 0.1 proc. dydžio delspinigius už
kiekvieną  pavėluotą sumokėti dieną nuo vėluojamos sumos.
Šalys patvirtina, kad toks netesybų dydis yra protingas,
teisingas ir šalių atskirai aptartas.

9. Atsakomybė

9.1. Nuomininkas asmeniškai atsakingas už: a) baudas už KET,
administracinių teisės pažeidimų ar nusikaltimų padarymą, už
bet kokių rinkliavų ar mokėjimų nesumokėjimą; b) žalą
tretiesiems asmenims, jų turtui, padarytą eksploatuojant
Automobilį; c) Nuomotojo išlaidas susigrąžinant Automobilį iš
neteisėto valdymo; d) Automobilio sugadinimus nuomos
laikotarpiu taip pat jo praradimą dėl trečiųjų asmenų vagystės,
plėšimo, sukčiavimo ar kitokio turto užvaldymo; e) Nuomotojo
išlaidas, patirtas Nuomininko civilinei atsakomybei pagrįsti ir
įrodyti, jei Nuomininkas ją ginčija, taip pat bet kokių
Automobilio suvaržymų (pvz. arešto) panaikinimui, atsiradusių
dėl Nuomininko kaltės; f) Nuomotojo išlaidas Automobilio
pargabenimui, jei Automobilis nustatytu metu neperduodamas

ir paliekamas ne perdavimo vietoje, nurodytoje Specialiosiose
sąlygose; g) jei Automobilis konfiskuojamas dėl Nuomininko
kaltės ar neatsargių veiksmų ar yra pavagiamas esant
Nuomininko dispozicijoje, Nuomininkas privalo sumokėti jo
rinkos vertę bei papildomai pusės Automobilio vertės dydžio
baudą, kaip minimalius Nuomotojo nuostolius, kurių šalys
susitaria atskirai neįrodinėti.

9.2. Nuomininkui atsisakius nurodyti Automobilio buvimo vietą
pasibaigus nuomos terminui, taip pat padarius bet kurį iš
Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.6 p. numatytų pažeidimų,
Nuomininkas privalo sumokėti 150 Eur dydžio baudą (už
kiekvieną pažeidimą), kasatlygina minimalius Nuomotojo
nuostolius.

9.3. Kai Nuomininkas juridinis asmuo perduoda Automobilį
naudotis nedirbančiam asmeniui ar Specialiosiose sąlygose
nenurodytam asmeniui ir dėl to padaroma žala Nuomotojui,
laikoma, kad  atsirado pagrindas juridinio asmens dalyvio
civilinei atsakomybei, kaip tai numatyta CK 2.50 str. 3 d.

10. Kitos sąlygos

10.1. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, nagrinėjami teisme pagal
Nuomotojo buveinės adresą ginčo atsiradimo metu.

10.2. Nuomininkas sutinka, kad Nuomotojas tvarkytų jo asmens
duomenis.
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