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AUTOMOBILIO NUOMOS SUTARTIS NR. 2016/06/03 VV-A 
 

2016 m. birželio 3 d., Vilnius 
 
Vidmantas Valys (toliau – „Savininkas“) ir UAB „Pavadinimas“ (toliau – „Nuomininkas“), 
atstovaujama direktoriaus Vardenis Pavardenis, toliau Savininkas ir Nuomininkas abu kartu 
vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią automobilio nuomos sutartį, toliau 
vadinama „Sutartimi“: 

 
1. Sutarties objektas 
1.1. Savininkas išnuomoja Nuomininkui automobilį: 

markė, modelis: VW Crafter 35; 
valstybinis numeris: JDN 579; 
identifikavimo numeris: WV1ZZZ2EZ86030214; 
registracijos liudijimo numeris: F 696142; 
(toliau – „Automobilis“), o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. 

1.2. Ši Sutartis laikoma ir Automobilio perdavimo-priėmimo aktu. 
1.3. Šalys, pasirašydamos Sutartį,  pripažįsta, kad Automobilis yra techniškai tvarkingas, be defektų ir 

tinkamas eksploatacijai. Automobilio techninei būklei Nuomininkas pretenzijų neturi. 
 

2. Šalių teisės ir pareigos. Pareiškimai ir garantijos 
2.1. Savininkas pareiškia ir garantuoja, kad Automobilis priklauso jam nuosavybės teise ir nėra 

įkeistas, dovanotas, išnuomotas ar kitaip suvaržytos teisės į jį, dėl Automobilio nėra teisminių 
procesų. 

2.2. Savininkas privalo perduoti Nuomininkui Automobilio dokumentus (registracijos liudijimą, 
techninės apžiūros taloną, draudimo dokumentus ir kt.), kurie yra būtini Automobilio naudojimui. 

2.3. Nuomininkas privalo: 
2.3.1. Laikyti Automobilį techniškai tvarkingą, atsiskaityti su Savininku; 
2.3.2. Pasibaigus Sutarties galiojimo terminui grąžinti Automobilį tos pačios būklės, kokios jis 

buvo jį perduodant laikinai naudotis, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą; 
2.3.3. Padengti išlaidas degalams Automobilio nuomos laikotarpiu; 
2.3.4. Laikytis galiojančių kelių eismo taisyklių, sumokėti visas baudas ir padengti kitas 

išlaidas, susijusias su kelių eismo taisyklių pažeidimais. 
2.4. Už žalą, padarytą Automobiliu tretiesiems asmenims, atsako Nuomininkas. 
2.5. Visas Automobilio remonto išlaidas apmoka Savininkas, išskyrus atvejus, kai tokios išlaidos 

atsiranda dėl tiesioginių Nuomininko veiksmų, tokių kaip Automobilio sulankstymas, sudaužymas 
ir pan. 

2.6. Nuomininkas privalo naudoti Automobilį pagal jo paskirtį bei techninius rodiklius ir neturi teisės 
atlikti bet kokius Automobilio pakeitimus, pagerinimus ir kitus jo pakeitimus. 

2.7. Nuomininkas įsipareigoja laikyti Automobilį tvarkingą ir neviršyti Automobilio registracijos 
liudijime nurodytų sėdimų vietų skaičiaus (vairuotojas ir 7 keleiviai). 

2.8. Visos nuosavybės teisės į Automobilį priklauso Savininkui. Nuomininkas neturi jokių teisių į 
Automobilį, išskyrus jo naudojimo teisę, suteiktą pagal šią Sutartį. 

2.9. Šios Sutarties galiojimo metu Nuomininkas neturi teisės be Savininko raštiško sutikimo perduoti, 
įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti teisę į Automobilį trečiam asmeniui, taip pat leisti naudotis 
šiuo Automobiliu kitiems asmenims, kurie nėra Nuomininko darbuotojai. 

 
3. Nuomos laikotarpis ir apmokėjimas 
3.1. Automobilio nuomos laikotarpis: nuo 2016 m. birželio 3 d. 07:00 val. iki 2016 m. birželio 4 d. 

17:00 val. 
3.2. Nuomininkas įsipareigoja už nuomos laikotarpį sumokėti Savininkui 117,65 EUR, įskaitant 

Nuomininko išskaičiuojamą ir į valstybės biudžetą sumokamą 17,65 EUR gyventojų pajamų 
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mokesčio (toliau – „GPM“) sumą, taikant 15 proc. tarifą, o GPM mokėjimo kopiją patvirtinti 
savo parašu ir atsiųsti į el. paštą (vidmantas-gv-rugby@post.skynet.lt). 

3.3. . Savininkui išmokama pinigų suma atskaičius GPM yra 100,00 EUR. 
3.4. Nuomos mokestis mokamas pasibaigus nuomos laikotarpiui, per septynias kalendorines dienas. 
 
4. Baigiamosios nuostatos 
4.1. Kilus tarp Šalių nesutarimams arba ginčams, jie sprendžiami derybų keliu, o nesant galimybių 

juos išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
4.2. Sutartis surašoma lietuvių kalba 2 egzemplioriais, iš kurių vienas tenka Savininkui, o kitas – 

Nuomininkui. 
 

5. Juridiniai Šalių rekvizitai ir adresai 
 

Savininkas: 
Vidmantas Valys  
Asmens kodas: 38888888888 
Adresas: Paberžės g. 16-16, Vilnius 
Tel. nr.: 8 610 16354 
El. p.: vidmantas-gv-rugby@post.skynet.lt  

 
 
 
 

.................................................. 
(parašas) 

Nuomininkas: 
UAB „Pavadinimas“  
Kodas: 888888888 
Adresas: Savanorių g. 0B-00, Vilnius 
Tel. nr.: +370 600 00000 
El. p.: info@info.lt 

 
Direktorius Vardenis Pavardenis 

 
 

.................................................. 
(parašas, antspaudas) 

 


