UAB "Traffic LT", Šiltnamių g. 30, Vilnius tel. +370 646 90944 info@trafficlt.lt
Įm. K. 302865529, PVM mok. kodas LT100007171814, a/s LT58 4010 0424 0396 2948 Luminor Bankas

AUTOMOBILIO (SUB)NUOMOS SUTARTIS NR.
202
m.
mėn.

d., Vilnius

UAB "Traffic LT", Šiltnamių g. 30 Vilnius tel. +370 646 90944 Įm. K. 302865529 toliau vadinama – Nuomotoju, atstovaujama įmonės
direktoriaus Vytauto Vitkausko, veikiančia pagal bendrovės įstatus.

Vairuotojas (vardas, pavardė)
Asmens kodas
Gyvenamoji vieta
Telefono numeris
1. Sutarties objektas
1.1. Mercedes Benz Sprinter, kėbulo Nr., degalų tipas – dyzelinis, registracijos liudijimo Nr., Valstybinis Nr.. toliau vadinamas Mikroautobusas.
Mikroautobuso vertė Eur (tūkstančių eurų).
2. Nuomos terminas, kaina ir atsiskaitymo tvarka
2.1 Nuomotojas išnuomoja, o Nuomininkas nuomojasi Mikroautobusą.
2.1.1 Laiku:

Nuo 202 m.

Iki 202 m.

2.1.2 Kaina:

Viso parų/valandų
Vienos paros/valandos kaina*
Pristatymo mokestis
Rezervacijos mokestis
Viso suma*
2.2 Nuomininkas turi sumokėti už mikroautobuso nuomą iki 202

m.

mėn

d.

2.3 Nuomininkas iki 202 m.
mėn
d. sumoka nuomotojui
Eur dydžio užstatą.
2.4 Sutartis pradeda galioti abiem šalims pasirašius ją. Tokiu būdu nuomotojas įsipareigoja sutartyje numatytam laikotarpiui niekam kitam
automobilio neperduoti ir/ar kitaip nepanaudoti.
3. Nuomojamo mikroautobuso perdavimo Nuomininkui ir grąžinimo Nuomotojui vieta
3.1 UAB „Traffic LT“ Šiltnamių g. 30, Vilnius, sutartu laiku, jeigu nesutariama kitaip.
3.2 Para skaičiuojama nuo 12:00 valandos dienos iki kitos dienos 12:00 valandos dienos, jeigu nesutariama kitaip.
3.3 Nuomininkas gali grąžinti mikroautobusą iki valandos laiko, jeigu jis abejoja mikroautobuso patikimumu. Už tai jis nieko nemoka ir nuomotojas
grąžina visas pinigines lėšas, kurios buvo sumokėjęs nuomininkas. Jeigu grąžina mikroautobusą praėjus 1 valandai ir daugiau, žiūrėti punktą 4.13
4. Nuomojamo mikroautobuso priėmimo – perdavimo, bei naudojimuisi tvarka
4.1 Paruošto eksploatacijai mikroautobuso perdavimas įvykdomas sutartą dieną ir valandą. Mikroautobuso perdavimo metu Nuomotojas ir
Nuomininkas pasirašo priėmimo – perdavimo aktą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
4.2 Nuomos pradžia fiksuojama priėmimo – perdavimo akte. Norint pratęsti nuomos laiką būtinas Nuomotojo sutikimas. Nuomininkas apie sutarties
pratęsimą privalo pranešti Nuomotojui parą prieš nuomos sutarties pasibaigimą. Nesutarus dėl nuomos pratęsimo Nuomotojas turi teisę bet kuriuo
metu paimti mikroautobusą savo atsakomybėn. Su tuo susijusias išlaidas apmoka Nuomininkas. Nuomininkas pasibaigus nuomos sutarčiai ir
negavęs Nuomotojo sutikimo, toliau mikroautobuso nuomotis nebegali.
4.3 Prieš pateikiant mikroautobusą Nuomininkui abi šalys įvertina mikroautobuso būklę. Esami išoriniai ar interjero defektai surašomi ir
patvirtinami parašais. Grąžinant mikroautobusą už papildomai atsiradusius automobilio defektus bei sugadintą papildomą įrangą Nuomininkas
atlygina faktinę žalą. Šalims nesutarus dėl žalos dydžio įvertinimas vykdomas nepriklausomų ekspertų biure.
4.4 Nuomininkui su mikroautobusu leidžiama važiuoti į užsienį. Nuomotojas privalo Nuomotojui išduoti žalią kortą.
4.5 Nuomininkas privalo įsitikinti, kad jo lankoma valstybė yra žalios kortos (civilinės atsakomybės draudimo) sąraše. Priešingu atveju
Nuomininkas privalo draustis pats, savo lėšomis prieš įvažiuodamas į tą šalį.
4.6 Nuomininkas įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais įsipareigoja deklaruoti mikroautobusu vežamus daiktus muitinės įstaigose.
4.7 Tepalų, aušinimo skysčio lygį, padangų spaudimą, Nuomininkas turi kontroliuoti kiekvieną kartą mikroautobusą užpildydamas degalais ar
pradėdamas naują dieną.
4.8 Grąžinant mikroautobusas pagal susitarimą turi būti švarus iš išorės ir iš vidaus.
4.9 Gražinant mikroautobusą purviną taikoma 50 Eur dydžio bauda.
4.10 Sugedus mikroautobusui nuomos metu:
4.10.1 Jei remontas kainuoja mažiau nei 100 Eur, reikia gauti žodišką Nuomotojo sutikimą.
4.10.2 Nuomotojas privalo atlyginti visas Nuomininko išlaidas, susijusias su mikroautobuso remontu, jei mikroautobusą reikia remontuoti dėl
Nuomotojo kaltės ir kuriam Nuomotojas yra davęs savo sutikimą, žiūrėti punktą 4.10.1
4.10.3. Jei mikroautobusas sugedo dėl Nuomininko kaltės, tada mikroautobusą Nuomininkas remontuoja savo lėšomis.
4.10.4 Jei remontas kainuoja daugiau nei 100 Eur, reikia gauti raštišką Nuomotojo sutikimą.
4.10.5 Nuomininkas negavęs nuomininko sutikimo dėl mikroautobuso remonto, privalo grąžinti mikroautobusą į Šiltnamių g. 30, Vilnius, sutartu
laiku, arba į kitą sutartą vietą, abipusiu šalių susitarimu.
4.11 Kiekvieno autoįvykio atveju būtina iškviesti policiją ir pranešti Nuomotojui. Reikalauti, kad autoįvykis būtų tiriamas policijoje, reikiamai
užpildomi įvykio dokumentai. Draudikui atsisakius atlyginti autoįvykio metu patirtą žalą (vairuotojui esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo
narkotinių ar psichotropinių medžiagų bei kitos priežastys išvardintos draudimo įmonės taisyklėse) patirtą materialinę žalą atlygina Nuomininkas.
4.12 Mikroautobuse griežtai draudžiama rūkyti. Pažeidus šį sutarties punktą taikoma 50 Eur dydžio bauda.
4.13 Už kiekvieną pavėluotą valandą Nuomininkas moka nuomos mokestį Eur/val.*,
4.14 Užstatas grąžinamas po 10 darbo dienų.

5. Nuomotojas įsipareigoja (garantuoja) :
5.1 laiku vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus;
5.2 savo sąskaita paruošti nuomojamą mikroautobusą eksploatacijai;
5.3 perduoti Nuomininkui visą susijusią dokumentaciją;
5.4 Nuomotojas padengia Nuomininkui išlaidas patirtas dėl mikroautobuso remonto už pateiktas sąskaitas – faktūras tada, kai buvo gautas
Nuomotojo sutikimas.
5.5 Nuomininkui yra išaiškinta ir jam yra žinoma, kad mikroautobuse yra įmontuota GPS įranga, kurios pagalba Nuomotojui yra žinoma
automobilio buvimo vieta (važiavimo greitis ir kt. parametrai).
6. Nuomininkas įsipareigoja:
6.1 Laiku ir tvarkingai vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus.
6.2 Nuomotojas turi grąžinti mikroautobusą Nuomininkui su tiek pat kuro kaip ir gavo arba apmokėti trūkstamą kuro kiekį ir 15 Eur užpylimo
mokestį, pagal atskirą abipusį šalių susitarimą, techniškai tvarkingą.
6.3 Pervesti Nuomotojui už nuomojamą mikroautobusą pilną sumą į Nuomotojo atsiskaitomąją sąskaitą arba sumokėti grynais iki sutartyje
nurodytos datos.
6.4 Laikytis kelių eismo taisyklių.
6.5 Prieš važiuojant į šalį, kurioje negalioja Nuomotojo išduotas draudimas, Nuomininkas privalo apsidrausti toje šalyje galiojančiu draudimu,
prieš įvažiuodamas į minėtą šalį, savo lėšomis.
6.6 Apdrausti visus keleivius, vykstančius kartu su juo gyvybės (nelaimingų atsitikimų) draudimu. Neįvykdžius šio įsipareigojimo Nuomininkas
prisiima savo atsakomybėn visą riziką.
6.7 Padaręs kelių eismo taisyklių pažeidimą ar kitokius pažeidimus nuomos metu arba/ir sukėlęs autoįvykį prisiima pilną materialinę atsakomybę,
ir po automobilio grąžinimo (jeigu Nuomotojas apie KET pažeidimą ar sukeltą autoįvykį sužinojo po to, kai buvo grąžintas mikroautobusas)
užstatas negrąžinamas, Nuomotojui pareikalavus, Nuomininkas sumokama 300 Eur bauda ir padengiama patirta žala, bei turi savo lėšomis
pristatyti mikroautobusą Nuomotojui.
6.8 Per parą nuvažiuoti iki 500 km, viršijus, už kiekvieną papildomą kilometrą skaičiuojama papildomas mokestis 0,10 ct/km * .
6.9 Pinigines prievoles vykdyti Sutartyje nustatytais terminais, o jei toks terminas nenustatytas – per 5 (penkias) dienas nuo Nuomotojo
reikalavimo gavimo.
6.10 Nuomininkas pastebėjęs trukumus nuo paėmimo pradžios praėjus iki 1 valandos, praneša nuomotojui apie pažeidimą, vėliau atsiradę
defektai ar trūkumai traktuojami kaip atsiradę nuomininko žinioje.
6.11 Nuomininkas privalo padengti išlaidas:
6.11.1 Defektams, atsiradusiems naudojant nekokybiškus degalus, pilamus ne iš oficialių degalinių (kaip to patvirtinimas yra degalinės išduotas
kuro pylimą patvirtinantis čekis ir/ar kitas oficialus degalinės dokumentas);
6.11.2 Jei mikroautobusas buvo remontuojamas ne automobilių servise (nėra sąskaitos – faktūros);
6.11.3 Jei gedimas yra autoįvykio pasekmė, gaisras ar kitas nelaimingas atsitikimas, kurio kaltininkas yra Nuomininkas.
6.11.4 Jei mikroautobusas buvo pakrautas daugiau nei techniniame pase nurodytas maksimalus leistinas svoris ir to pasekoje buvo sugadintas
minėtos transporto priemonės pakabos detalės;
6.11.5 Jei mikroautobusą sulaikė dėl Nuomininko nusikalstamos veiklos, jis turi mokėti kaip už kiekvieną papildomą dieną, kol šis bus grąžintas
Nuomotojo atsakomybėn. Jei mikroautobusas negrąžinamas Nuomininkas sumoka už mikroautobusą tokią kainą, kokia yra numatyta 1.1 punkte;
6.11.6 Jei Nuomininkas nesilaikė aukštingumą reguliuojančių kelio ženklų ir to pasekoje apgadino mikroautobusą;
6.11.7 Jei dėl kelio dangos ar ant jos atsiradusiu kelio kliūčių buvo sugadinta padanga ar važiuoklės dalys.
6.11.8 Jei neturi Nuomotojo sutikimo atlikti remontą;
6.11.9 Už baudas iš policijos ar kitų rinkliavos organizacijų kelius, jeigu tuo metu mikroautobusas buvo jo žinioje.
6.11.10 Nuomininkas privalo sumokėti už mokamus, mokamas stovėjimo vietas.
6.12 Sumokėti užstato dydžio baudą nuomotojui viršijus 120 km/h greitį.
6.13 Nuomininkas prisiima visą atsakomybę perleisdamas mikroautobusą kitam asmeniui.
6.14 Nuomininkas privalo atlyginti draudimo išrašytą sąskaitą už autoįvykį, jeigu jis yra jaunesnis nei 25 metai arba neturi 2 metų vairavimo
stažo, neskaitant amžiaus.
7. Sutarties galiojimo ir nutraukimo tvarka
7.1 Jei Nuomininkas nutraukia sutartį su Nuomotoju po mikroautobuso rezervacijos, Nuomotojas avanso negrąžina.
7.2 Jeigu Nuomotojas nutraukia sutartį iki kelionės pradžios likus mažiau nei 5 dienos, jis Nuomininkui grąžina visą avansą.
7.3 Jeigu nuomininkas nori nutraukti sutartį nuomai nesibaigus, pinigai už likusį nuomos laiką negražinami.
7.4 Ši sutartis įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo datos momento ir galioja iki jos visiško sąlygų įvykdymo.
8. Nenugalima jėga (Force Majeure)
8.1 Šalis, negalinti vykdyti įsipareigojimų dėl force majeure atsiradimo, turi kuo skubiau pranešti apie tai kitai šaliai. Būtina pranešti ir tuomet
kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.
9. Kitos sąlygos
9.1 Visi dokumentai minimi šioje sutartyje yra neatskiriama šios sutarties dalis ir sudaro vieną visumą.
9.2 Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais Lietuvių kalba, po vieną – Nuomotojui ir
Nuomininkui.
9.3 Visi dėl šios sutarties vykdymo kilę klausimai sprendžiami abipusiu derybų būdu, o šalims nesusitarus, ginčas sprendžiamas LR įstatymų
nustatyta tvarka, Vilniuje.
9.4 Prie sutarties pridedama: Priedas Nr.1 Perdavimo – priėmimo aktas.

Nuomotojas:
UAB „TrafficLT“
Šiltnamių g. 30, Vilnius
Įm. kodas : 302865529
Luminor bankas LT58 4010 0424 0396 2948
Mob.: +370 646 90944
El.p. info@trafficlt.lt
Atsakingas asmuo:

*- į kainą neįskaičiuotas Pridėtinės Vertės Mokestis

Nuomininkas:
.............................................
.............................................

