
AUTOMOBILIO NUOMOS SUTARTIS Nr. XXX

Balbieriškis, 2022 m. sausio mėn. 1 d.

UAB “ĮMONĖ” (toliau vadinama “nuomotoju”), atstovaujama komercijos direktorės Vardo
Vardaičio ir UAB „FIRMA“ (toliau vadinama “nuomininku”), atstovaujama direktoriaus
Pavardės Pavardaičio, sudarė šią sutartį:

1 SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Sutarties objektas yra nuomotojo krovininis automobilis Lexus Gold, valstybinis Nr.
OOO 000 nuoma. Automobilio įsigijimo vertė 130502,80 Eur., likutinė vertė nuomotojo
balanse – 1304,92 Eur. Dujų sunaudojimo norma  19 L/100km, benzino sunaudojimo norma
– 18L/100km.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Nuomininko įsipareigojimai:
2.1 Nuomininkas įsipareigoja tvarkingai naudoti išsinuomotą automobilį, reikalui esant jį
remontuoti, o remonto išlaidų sąskaitas išrašyti nuomotojui, t.y., remonto bei draudimo
išlaidas prisiima apmokėti nuomotojas.
Nuomotojo įsipareigojimai:
2.2. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui automobilį tvarkingame stovyje,
apmokėti nuomininkui visas su automobilio eksploatacija susijusias išlaidas, jeigu šios
išlaidos susidaro nepriklausomai nuo nuomininko valios ir veiksmų. Taip pat apmokėti
einamųjų remontų išlaidas pagal pateiktas nuomininko sąskaitas, apmokėti draudimo
išlaidas.

3.NUOMOS MOKESTIS

3.1. Šalių susitarimu automobilio vieno mėnesio nuomos kaina nustatoma  1000,00
Eur/mėn., įskaitant PVM.
3.2. Kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos nuomotojas išrašo nuomininkui
automobilio nuomos sąskaitą už einamąjį mėnesį.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, t.y. 2022.01.01. ir galioja iki 2023 01 01. 
4.2. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko:
4.2.1. raštišku šalių susitarimu,
4.2.2. jei viena iš šalių nevykdo savo įsipareigojimų,
4.2.3. vienai iš šalių prieš vieną mėnesį raštu įspėjus kitą šalį apie sutarties nutraukimą.

http://www.rekvizitai.lt


5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

5.1. Už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų numatyta tvarka.
5.2. Visi nesutarimai, iškilę tarp šalių vykdant šią sutartį, reguliuojami šalių tarpusavio
susitarimu.
5.3. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.

6. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

Nuomotojas Nuomininkas
UAB “ĮMONĖ” UAB „FIRMA“
Gatvės g. 1, Kaunas Gatvės g.1, Kaunas
Įm.kodas 123132131313 Įm.kodas 32131313132132
PVM kodas LT111111111111 PVM kodas LT000000000000
a/s LT888888888888888888 a/s LT666666666666666666
AB Ūkio bankas b/k 70112 AB bankas Hansabankas b/k 73000

Nuomotojo atstovas Nuomininko atstovas
Vardas Vardaitis Pavardis Pavardaitis


