
PREKIŲ NUOMOS SUTARTIS   

 

UAB „Traffic LT“, toliau vadinama ”Nuomotoju” iš vienos pusės ir                                                        toliau vadinama 

”Nuomininku” iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį: 

1. Sutarties objektas 

1.1.”Nuomotojas” įsipareigoja išnuomoti, o “Nuomininkas” priimti ir nustatyta tvarka atsiskaityti už išnuomotas prekes. 

1.2. Nuomojamos prekės: 

Eil.

Nr. 
Pavadinimas 

Nuomuoja- 

mas kiekis 

Nuomos 

kaina, Eur 

Nuomojamo daikto kainą 

sugadinimo / praradimo 

atveju, Eur  

VISO 

1. Vandens kubilas su masažo sistema 1 kompl.     2500,00    

2. Krosnelė 1 kompl.  350,00  

3. Dviejų dalių kaminas, apsauga 1 kompl.  50,00  

4. Priekaba, valst. nr.  OH548 1 kompl.  1200,00  

     

   Nuomos mokestis su pristatymu:                Eur 

   Užstatas:                Eur 

   Iš viso pristačius kubilą:                Eur 

 

1.3. Užstatas už prekių išvardintų 1.2. punkte yra       Eur. Užstatas ir mokestis už paslaugas mokamas kai klientas 

gauna prekes. 

1.4. Maksimalus galimas greitis tempiant nuomotas prekes yra 90 km/h. 

1.5. Nuomuojamų prekių sugadinimo arba praradimo atveju mokamos sumo nurodytos 1.2. punkte „Nuomojamo daikto 

kainą sugadinimo / praradimo atveju, Eur“ 

1.6. Nuomos data – nuo 2021 m.                                                         d.                     val.  iki 2021 m. 

__________________________________d.                      val.  Valandos yra preliminarios ir galima derinti papildomai.  

1.7. Negražinus prekių 1.6. punkte nurodytu laiku, Nuomininkas moka 70,00 Eur už kiekviną pavėluota parą. Vėluojant 

grąžinti prekes ilgiau nei dvi valandas, skaičiuojama nauja para. 

1.8. Nuomininkas privalo laikytis 3 punkte nurodytų „Kubilo naudojimosi instrukcija“ reikalavimų. 

1.9. Nuomininkui pageidaujant, prekės gali būti pristatytos į nurodytą vietą. Pristatymui į vietą už Vilniaus miesto imamas 

papildomas mokestis priklausomai nuo kilometražo. Vieno kilometro kaina yra 0,40 Eur. Kilometrai skaičiuojami į abi 

puses, atvežant ir išvežant prekes. 

1.10. Kubilo pripildymu vandeniu, vandens išleidimu, kūrenimu ir malkomis (briketais) rūpinasi nuomininkas, nebent 
sutarta kitaip. Vanduo privalo būti švarus, be priemaišų (smėlio, dumblo). 

1.11. Užstatas ir mokestis už nuomą mokamas pristačius prekes ir pasirašant sutartį. Užstatas gąžinamas po nuomos, jei 

prekės grąžinamos tokios pat būklės kaip ir perdavimo metu, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. 

1.12. Klientas privalo atlyginti padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado prekių nuomos metu dėl pačių 

nuomininkų ar trečiųjų asmenų kaltės. 

1.13. Nuomininkas pats atsako už savo ir trečiųjų asmenų saugumą, naudojantis suteiktomis prekėmis. 

1.14. Nuomininkas atsako už specialiųjų (pvz. karantino) taisyklių laikymąsį prekių nuomos metu. 

 

2. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

2.1. Už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

2.2.Visi nesutarimai, iškilę tarp šalių, vykdant šią sutartį, reguliuojami šalių tarpusavio susitarimu. 

2.3. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Nuomotojo rekvizitai:      

Parašas 

Nuomininko rekvizitai:      

Parašas  

UAB „Traffic LT“ 

Į.k.302865529,  PVM mokėtojo kodas LT100007171814 

Šiltnamių g. 30, Vilnius 864690944 

Vardas, Pavardė:  

a/k ID/paso numeris 

Kubilas pristatytas adresu:    

 



3. KUBILO NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

 

1. Kubilas turi būti pastatytas ant plokščio, lygaus ir tvirto pagrindo. 

2. Kubilą užpilti vandeniu 10 – 15 cm iki kubilo viršaus. 

3. Kubilo krosnelė gali būti naudojama tik tada, kai vanduo apsemia viršutinį krosnelės pajungimą. Jei 

elgiamasi kitaip, kyla rizika, kad kubilo sienos ir krosnelė deformuosis. 

4. Krosnelė kūrenama kietu kuru: malkomis arba briketais. Briketų paprastai užteka 3-5 maišų. Malkų kiekis 

priklauso nuo medienos kokybės. Draudžiama kūrenti anglimis.  

5. Šildant vandenį reikia retkarčiais įjungti masažinę sistemą. Maišant vanduo greičiau sušyla.  

6. Naudotis kubilu rekomenduojama, kai vandens temperatūra pasiekia 32 - 40 ℃. 

7. Žiemos metu (esant minusinei temperatūrai) po naudojimosi kubilu būtina išleisti vandenį tiek iš kubilo, tiek iš 

krosnelės,  kad neužšaltų. Taip pat, išleidus vandenį, reikia įjungti masažo sistemą, kad pasišalintų vanduo iš 

vamzdelių. 

8. Draudžiama išleisti vandenį, kol krosnelė dar kūrenasi ar yra karšta. 

9. LED apšvietimas ir vandens masažas įjungiami jungiklių pagalba.  

10. Atsargiai elgtis prie krosnelės, nes kyla pavojus nusideginti. 

11. Atsargiai elgtis lipant į kubilą ir išlipant iš kubilo, nes kyla pavojus paslysti ant laiptelių ar priekabos 

platformos. 

12. Klientas grąžina kubilą tvarkingą, t.y. kubilas turi būti švarus (be šiukšlių ar kitų didesnių nešvarumų). 

Jei kubilas gražinamas užterštas, esant didesniems nešvarumams imamas 30 eur mokestis už valymą.  

 

 

 

Su sutartimi susipažinau, su taisyklėmis sutinku       _________________________________________________________ 

                                                                                                (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 


