Transporto priemonės nuomos sutartis Nr.
( LR CK 6.512-6.520 str.)
Alytus, 20______________

UAB „MULTIVANAS“ , į.k.150005759, atstovaujama Direktoriaus Vaclovo Karalevičiaus, veikiančio
pagal įmonės įstatus, toliau vadinamas (-a) Nuomotoju, ir __________________________________,
atstovaujama
Direktoriaus _____________________________ toliau vadinamas Nuomininku,
sudarėme šią sutartį:
I. SUTARTIES DALYKAS
1. Nuomotojas įsipareigoja išnuomoti laikinam naudojimui jam priklausančią transporto priemonę
________________________ keleivių pervežimui _______ vietų, transporto priemonės rekvizitai: valst.
Nr.___________, pagaminimo ________ m. teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas, o
Nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomos mokestį.
ŠI SUTARTIS YRA IR PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS.
2. Transporto nuomos laikotarpis nuo ____________________ iki __________________t.y_____
paros (_______________________________ paros imtinai). Nuomos laikotarpis šalių susitarimu gali
būti pakeistas, pratęstas arba ankščiau termino nutrauktas apie tai pranešant telefonu, el.paštu arba
pažymint šios sutarties priede.
3. Nuomojama transporto priemone bus vežiojami žmonės Nuomininko atsakomybėje.
4. Nuomotojas pripažįsta, kad šios sutarties sudarymo metu transporto priemonės nuosavybės teise
priklauso jam pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonės registracijos liudijimą Nr.
_____________, išduotą VĮ,, Regitra‘‘Alytaus fil., nėra įkeista, dovanota, išnuomota ar kitaip suvaržytos
teisės į ją, dėl transporto priemonės nėra teisminių procesų.
5. Šalys pripažįsta, kad šios sutarties sudarymo metu transporto priemonė yra tvarkingos techninės
būklės ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį visą nuomos terminą.
II. ATSISKAITYMO TVARKA
6. Nuomininkas už transporto priemonės išnuomojimą moka sutartinį nuomos mokestį
_________________,- Eurų su PVM už vieną parą.
7. Nuomininkas nuomos mokestį sumoka per 30 (trisdešimt) darbo dienų pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.
III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
9. Nuomotojas įsipareigoja:
9.1. Perduoti naudotis švarią, tvarkingą, apdraustą transporto priemonę, užtikrinti tinkamą jos būklę.
9.2. Atvykti iš anksto suderintu laiku išnuomota transporto priemone į suderintą vietą perdavimui.
9.3. Per 10 darbo dienų po automobilio nuomos, pateikti Nuomininkui sąskaitą – faktūrą ir parengtą
paslaugų priėmimo – perdavimo aktą dviem egzemplioriais ir kelionės lapo kopiją jeigu ji buvo užpildyta.
10. Nuomininkas įsipareigoja:
10.1 Naudoti transporto priemonę pagal paskirtį t.y. vežti žmones, saugoti ją, užtikrinti, kad vairuotų
blaivus, nuo narkotinių priemonių neapsvaigęs ir turintis teisę vairuoti vairuotojas.
10.2 Įsipareigoja tvarkingai naudoti išsinuomotą automobilį, reikalui esant jį remontuoti (iš anksto apie
tai suderinę el. paštu arba telefonu su vienu iš UAB Multivanas vadovų), o remonto išlaidų sąskaitas
išrašyti nuomotojo vardu.
10.3 Sumokėti šios sutarties II skyriuje nustatyta tvarka nuomos mokestį..
10.4 Būti atsakingu už kelių eismo taisyklių laikymąsi, gavus informaciją, kad ir vėliau iš VKTI, apie
sutartyje numatyto laikotarpio šia transporto priemone padarytus KET pažeidimus, sumokėti
paskirtas baudas ir draudimo frančizę už padarytą žalą.
10.5 Kultūringai ir saugiai elgtis transporto priemonėje, prisisegti saugos diržus, nevalgyti, negerti,
nerūkyti ir elgtis saugiai visais atžvilgiais.
IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
11. Nuomininkas, šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, moka Nuomotojui 0,02
proc. delspinigius nuo nesumokėtos nuomos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
12. Nuomininkas už nuomojamo turto būklės pabloginimą, esant nustatytai Nuomininko kaltei, atsako
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
13. AUTOMOBILIO NUOMOS LAIKOTARPIU NUOMININKAS YRA ATSAKINGAS, PAGAL
VISUS LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO REIKALAVIMUS,
KELIAMUS KELEIVIAMS IR VAIRUOTOJUI.
.

14. Sutarties šalys, pateikusios raštiškus įrodymus, be atskiro įspėjimo, gali nutraukti sutartį, jeigu jos
vykdymo laikotarpiu atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) sąlygos pagal Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarimą Nr.840, „Dėl
atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių
patvirtinimo“.
V. SUTARTIES PASIBAIGIMAS
15. Nuomotojas turi teisę prieš terminą nutraukti sutartį, jeigu:
15.1. nuomininkas naudojasi transporto priemone ne pagal sutartyje nustatytą paskirtį;
15.2. nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina transporto priemonės būklę;
16. Nuomininkas turi teisę nutraukti sutartį bet kuriuo sutarties galiojimo metu įspėjusi Nuomotoją ne
vėliau kaip prieš 14 dienų
VI. PAPILDOMOS SĄLYGOS
17. Nuomotojas sutarties vykdymo laikotarpiui skiria atsakingą asmenį: Vaclovą Karalevičių, tel. 8 698
35 391.
18. Nuomininkas sutarties vykdymo laikotarpiu skiria atsakingą asmenį: ___________________ tel.
_____________________________.
19. Sutarties pakeitimai, papildymai įsigalioja, jeigu sutarties šalys per 10 (dešimt) darbo dienų nuo
pateikimo momento pasirašė įgalioti asmenys ir patvirtino savo spaudais.
20. Iškilusius ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo sprendžia geranoriškai derybose. Jeigu per 15
(penkiolika) darbo dienų šalys nesusitaria, tai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
21. Šalys sutartyje nustatytas pinigines prievoles, netesybas sumoka ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
kalendorinių dienų nuo buhalterinių dokumentu pateikimo momento.
22. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai.
23. Šalių rekvizitai ir parašai:
NUOMOTOJAS
UAB „MULTIVANAS“
Pramonės g. 18 E, Alytus
Įmonės kodas 150005759
PVM mokėtojo kodas LT500057515

NUOMININKAS
________________________
________________________
________________________

LUMINOR bankas
Banko kodas 40100
a.s. LT40 4010 0408 0004 5687
Direktorius
Vaclovas Karalevičius
....................................
A.V.

..................................

