AUTOMOBILIO NUOMOS SUTARTIS Nr. 20XX.XX.XX-01
2019 m. X X d.
UAB “Premium Auto” įmonės k. 304091107, buveinės adresas S. Nėries g. 21, LT-06313 Vilnius, atstovaujama
direktoriaus Roko Lajausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau tekste vadinama - „Nuomotoju”, iš vienos pusės,
ir ______________________________________, a.k._________________________, adresas: ______________________
_____________________, vair. paž. nr:_____________________________, mob.nr. ______________________________
veikiantis (-i) savo vardu toliau tekste vadinamas (-a) – „Nuomininku“ iš kitos pusės, kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o
kiekviena iš jų atskirai „Šalimi“, sudarė šią automobilio nuomos sutartį, kuri toliau tekste vadinama – „Sutartimi“.
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1. SUTARTIES OBJEKTAS
Sutarties objektas yra Nuomotojui nuosavybės teise priklausantis lengvasis automobilis – markė [MARKĖ], modelis [MODELIS], automobilio
identifikacinis numeris (WIN) [VIN KODAS], valstybinis Nr. [VALSTYBINISNUMERIS], kėbulo tipas – sedanas, [20XX] metų gamybos,
variklio darbinis tūris XXXX cm³, XXX AG (XXXKW), degalų tipas – dyzelinas, toliau tekste vadinamas „Automobiliu“.
2. NUOMOS TERMINAS, KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
Nuomotojas išnuomoja, o Nuomininkas nuomojasi Automobilį nuo 01.01.20XX 17:00 iki 01.05.20XX 17:00, viso 5 paros (-ų). Pažeidus šį
Sutarties punktą užstatas arba jo dalis Nuomotojo sprendimu negrąžinama, išskyrus Sutartyje numatytas išimtis.
Nuomos mokestis mokamas Eurais. Abi Šalys sutarė, kad Automobilio nuomos kaina yra X,- Eur/para neįskaičiuojant pridėtinės vertės
mokesčio.
Bendra nuomos mokesčio suma: X eur su PVM (šešiasdešimt Eur ir 00 ct)
Minimalus nuomos terminas viena para (24 valandos).
Nuomininkas prieš priimdamas Automobilį, Nuomotojui įsipareigoja sumokėti 250 eur (du šimtai penkiasdešimt eurų) dydžio užstatą, kuris
bus grąžintas Nuomininkui, išskyrus atvejus kuomet pagal Sutarties nuostatas užstatas negrąžinamas. Nesumokėjus užstato Automobilis
neišnuomojamas. Pažeidus Sutarties nuostatas, užstatas skiriamas Nuomotojo patirtai žalai, tai kaip ji suprantama pagal LR Civilinio kodekso
nuostatas, padengti ir Nuomininkui negrąžinamas.
Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui užstatą ir visą nuomos pinigų sumą, apskaičiuotą remiantis Sutarties 2.2. punkto nuostatomis,
už Automobilio nuomą, prieš pasiimdamas Automobilį. Nuomotojo sprendimu, nuomos mokestis gali būti sumokamas ir vėliau.
Nuomos laikotarpiu Nuomotojas įsipareigoja niekam kitam automobilio neperduoti, neperleisti ar kitaip nesuvaržyti Nuomininko daiktinių
teisių į Automobilį. Pažeidus šį Sutarties punktą, Sutartis nutraukiama nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos, Nuomininkas privalo Automobilį
grąžinti Nuomotojui. Nepanaudota nuomos mokesčio suma ir užstatas Nuomininkui negrąžinami.
3. AUTOMOBILIO PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS, NAUDOJIMOS TVARKA
Automobilio perdavimo Nuomininkui ir grąžinimo Nuomotojui vieta yra S.Neries g. 21, Vilnius, Lietuva (ARBA VIENAS IŠ ORO UOSTŲ)
Prieš sudarant Sutartį Nuomininkas privalo Nuomotojui pateikti: galiojantį savo asmens tapatybės dokumentą, galiojantį savo vairuotojo
pažymėjimą, nurodyti gyvenamosios vietos adresą, aktyvų kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kitus kontaktus. Jeigu Sutartį
Nuomininko vardu sudaro atstovas – atstovavimą (įgaliojimą) patvirtinančius dokumentus, įformintus sutinkamai su LR Civilinio proceso
kodekso nuostatomis.
Automobilis negali būti perduotas vairuoti jokiems kitiems asmenis, išskyrus tuos, kurie nurodyti Sutartyje, įskaitant Nuomininką, o jei
Automobilį nuomoja juridinis asmuo, to asmens etatiniam darbuotojui turinčiam teisę vairuoti juridinio asmens automobilius. Nuomotojas –
juridinis asmuo ir Automobilio vairuotojas, Nuomotojui dėl prievolių pagal šią sutartį atsako solidariai.
Nuomininkas naudodamasis Automobiliu, turi imtis saugumo priemonių, kad nebūtų pakenkta Automobiliui ir (arba) Nuomotojo interesams, t.
y. jis privalo visada užrakinti visas automobilio dureles ir įjungti signalizaciją, net ir trumpam laikui palikdamas automobilį. Nuomininkas
privalo saugoti automobilio dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų. Nuomininkas privalo Automobilį statyti tik saugojamose automobilių
aikštelėse. Draudžiama automobilio registracijos dokumentus palikti automobilyje, kuomet juo nesinaudojama.
Nuomininkas pasirašydamas Automobilio perdavimo – priėmimo aktą (Sutarties priedas) patvirtina, kad Automobilį gavo tvarkingą, įskaitant
tai, kad Automobilis švarus iš išorės ir iš vidaus bei geros techninės būklės, su visais papildomais priedais (avarinio sustojimo ženklas, pirmos
pagalbos vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė ir kt.), o taip pat ir Automobilio bei civilinės atsakomybės draudimą patvirtinančius dokumentus.
Automobilis išnuomojamas su pilnu kuro baku. Nuomininkas grąžina automobilį taip pat su pilnu kuro baku. Pažeidęs šį Sutarties puntą,
Nuomininkas turi sumokėti po 1,20 Eur. už litrą kuro. Trūkstamo kuro kiekį apskaičiuoja Nuomotojas.
Grąžinant Automobilį, jis turi būti švarus iš išorės ir iš vidaus. Pažeidus šį Sutarties punktą, užstatas arba jo dalis negrąžinama.
Paruošto eksploatacijai Automobilio perdavimas įvykdomas iš anksto sutartą dieną. Automobilio perdavimo metu Nuomotojas ir Nuomininkas
pasirašo priėmimo – perdavimo aktą, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Automobilio nuomos terminas prasideda ir baigiasi Sutarties 2 dalyje
aptartomis sąlygomis ir terminais.
Nuomos pradžia ir pabaiga fiksuojama Automobilio perdavimo – priėmimo akte. Norint pratęsti nuomos laiką būtinas raštiškas Nuomotojo
sutikimas. Nuomininkas apie ketinimą pratęsti Sutarties terminą, Nuomotojui privalo pranešti iš anksto, Sutartyje nurodytais kontaktais, bet ne
vėliau kaip 24 val. iki Sutarties pabaigos. Nesutarus dėl nuomos pratęsimo Nuomininkas privalo Automobilį grąžinti Nuomotojui iki pirminio
nuomos termino pabaigos.
Nuomininkas, pasibaigus Sutarčiai ir nepranešęs apie ketinimą pratęsti Sutartį arba negavęs Nuomotojo sutikimo, toliau Automobiliu naudotis
negali. Už kiekvieną pavėluotą valandą grąžinti Automobilį, Nuomininkas moka 7,00 Eur/val. mokestį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pirmos
pavėluotos grąžinti Automobilį valandos. Mokestis skaičiuojamas ne mažiau kaip už vieną parą (24 val.). Taikant šį Sutarties punktą,
Nuomotojo sprendimu užstatas arba jo dalis negrąžinama.
Jeigu pasibaigus nuomos terminui, Nuomininkas negrąžina Automobilio, Nuomotojas įgyja teisę, bet kuriuo metu paimti Automobilį savo
atsakomybėn. Nuomininkas Visas Nuomuotojo patirtas išlaidas susijusias su Automobilio susigrąžinimu, kurias apskaičiuoja Nuomotojas,
padengia Nuomininkas. Automobilio susigrąžinimas neatleidžia Nuomininko nuo pareigos sumokėti apskaičiuotą nuomos ar kitus mokesčius,
susidariusius iki Automobilio susigrąžinimo. Taikant šį Sutarties punktą, Nuomotojo sprendimu užstatas arba jo dalis negrąžinama.
Prieš pasirašant perdavimo – priėmimo aktą, Šalys įvertina Automobilio būklę. Esami išoriniai ar vidaus interjero defektai surašomi ir
patvirtinami Šalių parašais perdavimo – priėmimo akte. Už nuomos laikotarpiu atsiradusius Automobilio vidaus ir (arba) išorės
ap(su)gadinimus, papildomos įrangos ap(su)gadinimus ar bet kokią kitą Automobiliui padarytą žalą, nuostolius atlygina Nuomininkas.
Padarytos žalos dydį nustato Nuomotojas. Šalims nesutars dėl žalos dydžio, jos įvertinimas vykdomas nepriklausomų ekspertų biure. Žalos
dydžio įvertinimo kaštus padengia Nuomininkas.
Nuomininkui Automobiliu draudžiama važiuoti į užsienį iš anksto raštu to nesuderinus su Nuomotoju. Jei šis Sutarties punktas pažeidžiamas
užstatas nuomos termino pabaigoje negrąžinamas.
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Tepalų, aušinimo skysčio, kuro lygi, padangų oro spaudimą, Nuomininkas turi kontroliuoti nuolatos, o taip pat kiekvieną kartą Automobilį
užpildydamas degalais ar pradėdamas naują dieną.
Nuomos metu sugedus Automobiliui, Nuomininkas nedelsiant privalo apie tai informuoti Nuomotoją ir suteikti galimybe Nuomotojui pašalinti
gedimą, kuri Nuomotojas remontuoja savo sąskaita. Nuomininkui be nuomotojo žinios draudžiama atlikti bet kokius Automobilio remonto
darbus. Jei Automobilis sugedo dėl Nuomininko kaltės, visas su remontu susijusias išlaidas padengia Nuomininkas. Automobilis
remontuojamas Nuomotojo pasirinktame servise.
Įvykus bet kokiam eismo įvykiui, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, o taip pat Automobilio vagystės atveju –
Nuomininkas privalo kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sužinojimo apie įvykį momento, žodžiu ir raštu informuoti Nuomotoją
Sutartyje nurodytais kontaktais bei pranešti policijai, priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Automobilio draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms
institucijoms. Nedelsiant gelbėti Automobilį, apsaugoti jį nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis galinčias padidinti nuostolius. Pranešime
privalu nurodyti kur yra Automobilis, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo vardas, pavardė, adresas, telefonas. Griežtai
reikalauti, kad eismo įvykis būtų tiriamas policijoje, tinkamai užpildomi draudimo dokumentai.
Draudikui atsisakius atlyginti Automobiliui padarytą žalą (pvz., eismo įvykio metu vairuotojui esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių
ar psichotropinių medžiagų; priežastys išvardintos Automobilio draudimo sutartyje ir kt.), visus Nuomotojo patirtus nuostolius atlygina
Nuomininkas.
Policijos, transportavimo įmonių, kitų kompetentingų institucijų išduoti dokumentai yra pagrindas išmokėti draudimą bei apkaltinti trečiuosius
asmenis dėl žalos padarymo.
Nuomininkui draudžiama pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius Nuomotoją, dėl padarytos žalos atlyginimo.
Nuomininkas ar kitas įgaliotas vairuotojas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų Nuomotojo bei draudimo kompanijos interesus jeigu nuomos
laikotarpiu įvyksta eismo įvykis ar padaroma bet kokia kita žala Automobiliui.
Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą padarytą paliktai Automobilyje Nuomininko nuosavybei.
Automobilyje griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, psichotropines medžiagas,vežti gyvūnus, vežti krovinius, tempti kitus
automobilius, dalyvauti sportiniuose ar kitokiuose automobilių renginiuose, važiuoti bekele ar kitur kur tai daryti draudžia teisės aktai. Pažeidus
šį Sutarties punktą užstatas negrąžinamas.
Nuomininkas privalo apmokėti visas sąskaitas, išrašytas Nuomotojo per nustatytą terminą.
4. NUOMOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Laiku ir tinkamai vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus.
Savo sąskaita tinkamai paruošti nuomojamą Automobilį eksploatacijai.
Perduoti Nuomininkui tinkamai Automobilio eksploatacijai reikalingus dokumentus (numos sutartį, Automobilio priėmimo – perdavimo aktą,
Automobilio registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną, privalomojo ir savanoriškojo transporto priemonės valdytojo civilinės
atsakomybės draudimo polisus ir kt.).
Nuomininkui Automobilį atiduoti techniškai tvarkinga.
Apdrausti Automobilį privalomuoju ir savanoriškuoju (KASKO) transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu dėl žalos
atsiradusios dėl eismo įvykių, vagystės, stichinių, trečiųjų neteisėtų veikų.
5. NUOMININKO ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuomininkas yra visiškai materialiai atsakingas Nuomotojui už Automobilio tyčinį ir (arba) neatsargų sugadinimą ir kitų nuostolių, įskaitant
nuostolius dėl Automobilio vertės sumažėjimo, atlyginimą, tuo atveju, jei draudimo kompanija neatlygina padarytos žalos.
Nuomininkas įsipareigoja laiku ir tinkamai vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus.
Nuomininkas įsipareigoja viso nuomos termino metu į Automobilį pilti tik kokybiškus degalus ir tik iš oficialių degalinių.
Pervesti Nuomotojui už nuomojamą Automobilį pilną sumą į Nuomotojo atsiskaitomąją sąskaita banke arba sumokėti grynais pinigais sutartyje
numatytais terminais.
Laikytis Kelių eismo taisyklių.
Nuomininkas, padaręs Kelių eismo taisyklių pažeidimą ar kitokius pažeidimus nuomos metu arba/ir sukėlęs autoįvykį prisiima pilną materialinę
atsakomybę, ir po automobilio su(si)grąžinimo (jeigu Nuomotojas apie KET pažeidimą ar sukeltą autoįvyki sužinojo po to, kai buvo grąžintas
Automobilis). Taikant šį Sutarties punktą Nuomininkui užstatas negražinamas, jam taikoma 300 (trys šimtai) eurų bauda, o taip pat jis padengia
visą Nuomotojo patirtą žala, bei turi savo lėšomis pristatyti Automobilį Nuomotojui.
Nuomininkas gali per dieną nuvažiuoti ne daugiau kaip 300 km, už kiekvieną papildomą kilometrą imamas mokestis 0,07 Eur/km.
Jei Automobilis sulaikomas dėl Nuomininko nusikalstamos veiklos ar kitokio teisės pažeidimo, Nuomininkas moka Sutartyje sulygta nuomos
mokestį už kiekvieną papildomą dieną, iki tol kol Automobilis bus grąžintas Nuomotojo žinion. Jei Automobilis Nuomotojui negrąžinamas,
Nuomininkas sumoka už Automobilį Nuomininkui tokią kainą, kokia yra jo rinkos kaina, pirmą nuomos termino dieną. Taikant šį Sutarties
punktą, užstatas Nuomininkui negrąžinamas.
Nuomininkas privalo padengti visas Nuomotojo patirtas išlaidas, susijusias su laiku negrąžintu nuomos sutarties objektu (pvz.: Automobilio
pargabenimas į Sutarties 3.1 punkte nurodytą vietą, jeigu dėl kažkokių priežasčių Automobilis nebuvo grąžintas). Taikant šį Sutarties punktą,
užstatas negrąžinamas.
Nuomininkas privalo padengti remonto išlaidas:
•
defektams, atsiradusiems naudojant nekokybiškus degalus, pilamus ne iš degalinės;
•
jei gedimą sukėlė autoįvykis, gaisras ar kitas nelaimingas atsitikimas, kurio kaltininkas Nuomininkas ir šių išlaidų neatlygina
draudimo bendrovė;
•
jei Automobilį buvo pakrautas daugiau nei registracijos liudijime nurodytas maksimalus leistinas svoris ir to pasekoje buvo
sugadintas Automobilis (pvz., pakabos, kėbulo detalės ir pan.).
•
jei neįmanoma nustatyti nuvažiuoto nuotolio;
•
jei neturit raštiško Nuomotojo sutikimo atliko Automobilio remontą.
Nuomininkas atlygina visus kitus, Sutartyje nors ir neaptartus Nuomotojo nuostolius, tačiau kurių atlyginimas garantuojamas pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus.
6. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
Jeigu Nuomotojas suabejoja Nuomininko mokumu (po sutarties sudarymo Nuomotojui tampa žinoma, jog Nuomininkui yra iškelta bankroto
byla, areštuotas turtas ar kt.), jei Nuomininkas vėluoja apmokėti sąskaitas ir/ar yra susikaupusių neapmokėtų sąskaitų už ankstesnius nuomos
mėnesius, taip pat kitais įstatymų numatytais, Nuomotojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį iš anksto, t. y. prieš
24 valandas, apie tai informavęs Nuomininką.
Apie Sutarties nutraukimą Nuomininkas yra informuojamas Sutartyje nurodytais kontaktais. Nutraukus sutartį, Nuomininkas privalo nedelsiant,
bet ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo pranešimo gavimo momento, grąžinti Automobilį Nuomotojui.
Nuomininkui nutraukus Sutartį anksčiau laiko ne dėl Nuomotojo kaltės, nuomos suma už nepanaudota nuomos terminą Nuomininkui
negrąžinama.
7. SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir jos priedą bei galioja iki visiško ir tinkamo Sutarties sąlygų įvykdymo.
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8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS
Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl dalinio arba visiško šios sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jeigu tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos
aplinkybių.
Šalis, negalinti vykdyti įsipareigojimų dėl force majeure atsiradimo, turi kuo skubiau informuoti viena kitą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir
galimą jų pasibaigimą ir susitaria dėl tolimesnių veiksmų. Būtina pranešti ir tuomet kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.
Šalis, laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą, lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta,
atlyginimą.
Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo force majeure atsiradimo momento, pateikus visus dokumentus ar įrodymus. Nenugalimos
jėgos aplinkybių atsiradimą ir jų trukmės tikrumą įrodo kompetentingų organų išduota pažyma.
Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos LR Civilinio kodekso bei LR Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir LR Vyriausybės
1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ar juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.
9. KITOS SĄLYGOS
Visi dokumentai minimi Sutartyje yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir sudaro vieną visumą
Sutartis gali būti pakeista tik Šalims susitarimus ir tik raštiškai patvirtinus susitarimą.
Bet kokie Sutarties papildymai ar pakeitimai turi juridinę galią tik tada ir tiko tokia apimtimi, kaip susitars Šalys ir raštiškai patvirtins
pasirašydamos bendrą dokumentą
Ši Sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais Lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai – Nuomotojui
ir Nuomininkui.
Visi dėl Sutarties vykdymo kilę klausimai sprendžiami abipusiu derybų būdu, o Šalims nesusitarus, ginčas sprendžiamas LR įstatymų nustatyta
tvarka.
Prie sutarties pridedama: Automobilio perdavimo – priėmimo aktas.
Visi pranešimai Šalims siunčiami remiantis Sutartyje nurodytais rekvizitais ir laikomi tinkamai įteikti praėjus 3 (trims) dienoms po išsiuntimo.
Siunčiant pranešimus elektroninio ryšio priemonėmis, laikoma, kad pranešimas įteiktas tuoj pat po išsiuntimo.
Šalis, kurios kontaktiniai duomenys nurodyti Sutartyje pasikeitė, turi apie tai nedelsiant informuoti kitą Šalį. Nepranešus apie kontaktinių
duomenų pasikeitimą, visi pranešimai išsiųsti paskutiniu žinomu adresu, laikomi išsiųsti ir įteikti tinkamai. Šalis tinkamai nepranešusi apie
kontaktinių duomenų pasikeitimą, netenka teisės remtis šiuo argumentu ginčo metu.

Nuomotojas
UAB “Premium Auto”
S.Neries 21, Vilnius
Įm. kodas 304091107
PVM kodas LT100009668312
El.paštas - info@premiumauto.lt

Nuomininkas
____________________________________
(vardas, pavardė, parašas)
Gyv. vietos adresas: ______________________________________
El. pašto adresas ______________________________________

Vadybininkas
Vardenis Pavardenis
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Priedas nr. 1

Priėmimo – Perdavimo aktas
Priedas prie Automobilio nuomos sutarties Nr. 20XX.XX.XX-1
20XXm. X XX d.
Mes, UAB “Premium Auto” įmonės k. 304091107, (toliau vadinama “nuomotoju”), atstovaujama

direktoriaus Roko Lajausko ir ____________________________ (toliau vadinamas “nuomininku”),
sudarė šią sutartį nr. 20XX/XX/XX-01 dėl Automobilio nuomos.
Pasirašėme ši priėmimo-perdavimo aktą:
UAB “Premium Auto” įmonės vadybininkas Vardenis Pavardenis perduoda šį Automobilį:
MARKĖ MODELIS, valst. Nr. XXX, pirmoji registracija 20XX.XX.XX, variklis XXXX cm³, XXX AG (XXX KW),
kuro rūšis - dyzelinas.

Perduodami dokumentai: techninis pasas (kopija), techninės apžiūros talonas, CA draudimas.
Papildoma įranga:

gesintuvas , atsarginis ratas, keltuvas, raktas.

Automobilio techninė buklė:
Tepalų lygis: Norma.

Aušinimo skyčio lygis: Norma.

Langų skystis: Yra.

Padangu slėgis: Norma.

Kuro kiekis: _____________

Rida: ______________________

Automobilio kėbulo būklė:

Priėmimo-perdavimo data ir laikas:
Priimta nuomininko: _______________________________
(data, laikas)

Grąžinta nuomininko: _______________________________
(data, laikas)

Nuomotojas:

Nuomininkas:

UAB “Premium Auto”
Vadybininkas
Vardenis Pavardenis

________________________________
(vardas, pavardė, parašas)
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