NUOMOS
20 ... m. ................. mėn. ....... d.

S U T A R T I S
Varėnos rajonas, Marcinkonių seniūnija, Mardasavo kaimas, Lietuva

Aš, individualios veiklos vykdytoja Aušra Gudaitytė, ūkio kodas 4652411 (toliau „Nuomotojas“) ir
.............................................................................................................................................................................................
(vardas, pavardė, adresas, asmens kodas ar įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas)
...........................................................................................................................................................
(toliau „Nuomininkas“) sudarėme šią
sutartį:
1. „Nuomotojas“ perduoda „Nuomininkui“ laikinai valdyti ir naudotis nuo š.m. .............................. iki š.m. .........................
imtinai šį turistinį inventorių (toliau „Daiktai“):
- Baidarė polietileninė dvivietė - ........ vnt. 1vnt. kaina 2100 Lt.
- Baidarės daiktadėžės dangtis- ...............vnt. 80 Lt.
- Irklo polietileno – diuraliuminio kotas - ........ vnt. 1 vnt. kaina 40 Lt.
- Irklas polietileno – diuraliuminio - ........ vnt. 1 vnt. kaina 90 Lt.
- Gelbėjimosi liemenės - ........ vnt. 1vnt. kaina 75 Lt.
- Hermetiški maišai 55 l - ....... vnt. 1 vnt kaina 70 Lt.
- palapinė ... vietų - ....... . 1 vnt. kaina 250 Lt.
- Miegmaišis - ............ vnt. 1 vnt. kaina 100 Lt.
- Puodai - ............ vnt. 1 vnt. kaina 50 Lt.
2. Daiktų nuomos kaina vienai Dienai (Sutarties 4 p.):
Nr. Nuomojamas Daiktas
Daikto nuomos kaina Litais darbo dienomis Daikto nuomos kaina Litais savaitgaliais ir
valstybinių švenčių dienomis
1.
Baidarė dvivietė
40 Lt
60 Lt
2.
Hermetinis maišas
5 Lt
5 Lt
3.
Gelbėjimosi liemenė
0 Lt
0 Lt
4.
Baidarių
ir
žmonių 2 LT už su Nuomininku pravažiuotą vieną 2 LT už su Nuomininku pravažiuotą vieną
transportavimas
kilometrą
kilometrą
5.
Palapinė 3- 4 vietų
20 Lt
20 Lt
6.
Palapinė 1 ar 2 vietų
10 Lt
10 Lt
7.
Miegmaišis su kilimėliu
5 Lt
5 Lt
3.Viso Daiktų Nuomos mokestis yra lygus......................................................................................................................... ir yra sumokamas
prieš pasirašant šią Sutartį. Šios Sutarties 1 p. numatyto nuomos termino pasibaigimo dieną, „Nuomininkas“ privalo grąžinti „Nuomotojui“
visus šios sutarties 1 p. nurodytus Daiktus tokios būklės, kokios gavo. „Nuomininkas“ atsako, jeigu jis ar tretieji asmenys tyčia ar dėl
neatsargumo pablogina 1 p. nurodytų Daiktų būklę ir privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl Daiktų sugadinimo ar praradimo.
4. Daiktai yra nuomojami ne mažiau kaip vieną Dieną ir gali būti nuomojami neribotą Dienų skaičių. Viena Daiktų nuomos diena yra viena
kalendorinė diena (t.y. nuo pirmos Daiktų nuomos dienos 10.00 val. (Dienos) iki sekančios dienos 10.00 val. (Dienos)). Daiktų nuomos
mokestis apskaičiuojamas sudauginus Daiktų nuomos kainą (kuri yra nurodyta šios sutarties 2 p.) ir Daiktų nuomos dienų skaičių +
transportavimo paslaugos ((Daiktų nuomos kaina x Daiktų nuomos dienų skaičius)+transportavimo paslaugos = Daiktų nuomos suma Litais
viso).
5.Sutarties šalys pareiškia, kad šios sutarties sudarymo metu „Nuomotojas“ perdavė, o„Nuomininkas“ priėmė šios sutarties 1 p. nurodytus
Daiktus. Visų perduodamų Daiktų būklė patikrinta, jie yra be pažeidimų ir defektų ir tinkami naudoti pagal jų tiesioginę paskirtį.
6. Sutarties šalys pareiškia, kad šios Sutarties sudarymo metu „Nuomotojas“ išaiškino, o „Nuomininkas“ suprato išnuomojamų Daiktų
saugaus naudojimo sąlygas.
7. „Nuomotojas“ nėra atsakingas už „Nuomininko“ veiksmus naudojantis Daiktais, įskaitant, bet neapsiribojant tokį naudojimąsi, kuris kelia
grėsmę „Nuomininko“ ar kitų asmenų gyvybei ir/ar sveikatai. Šalys supranta, jog Daiktų naudojimas pagal paskirtį ir saugaus naudojimo
sąlygas bei taisykles išimtinai priklauso nuo „Nuomininko“ valios, bet kokia žala, padaryta naudojantis daiktais, yra „Nuomininko“ veiksmų
rezultatas. „Nuomininkas“ visiškai atsako už žalą, padarytą pačiam Nuomoninkui, kitiems asmenims ar jų turtui, jam naudojantis Daiktais, o
Nuomotojas už tokią žalą neatsako. „Nuomininkas“ taip pat pareiškia, jog supranta ir prisiima visą riziką, kuri yra būdinga naudojimuisi
Daiktais pagal jų paskirtį.
8. „Nuomininkas“ įsipareigoja išsinuomotus daiktus naudoti tik pagal šią Sutartį ir daiktų tiesioginę paskirtį: t.y., rekreacinei veiklai pagal
„Nuomotojo“ pateiktas instrukcijas (Instrukcijos pateikiamos žodžiu).
9. Daiktų žuvimo ir sugadinimo rizika tenka „Nuomininkui“. Praradus ar dėl kitų priežasčių negrąžinus išsinuomotų Daiktų šios Sutarties
termino pabaigos, taip pat sugadinus kurį nors iš Daiktų taip, jog jo daugiau neįmanoma naudoti pagal jo paskirtį arba jeigu jo taisymo
išlaidos viršija Daikto kainą, „Nuomininkas“ įsipareigoja kompensuoti „Nuomotojui“ šios sutarties 1 punkte nurodytą Daiktų kainą.
10. Kitaip pabloginus Daiktų būklę, „Nuomininkas“ įsipareigoja kompensuoti „Nuomotojui“ Daiktų taisymo ir kitas su jų taisymu susijusias
išlaidas. „Nuomotojui“ konstatavus, jog Daikto būklė pablogėjo, „Nuomininkas“ ir „Nuomotojas“ sudaro atskirą susitarimą, kuriame numato
Daiktų taisymo išlaidų atlyginimo tvarką. Bet kuriuo atveju „Nuomininkas“ privalo atlyginti „Nuomotojo“ patirtus nuotsolius, įskaitant
išlaidas, ne vėliau kaip per dvi kalendorines dienas nuo jų nustatymo dienos.
11. Kompensacija pagal šios Sutarties 9 p. ir 10 p. išmokama Nuomotojui ne vėliau kaip per dvi kalendorines dienas po šioje sutartyje
nurodyto nuomos termino pabaigos.
11. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, pirmiausia sprendžiami derybų keliu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
12. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną „Nuomotojui“ ir „Nuomininkui“.
Šalys perskaitė ir suprato Sutarties sąlygas, pasirašydamos šią Sutartį, taip pat nebuvo jokių kitų Sutarties šalių valios trūkumų.
13. Nuomotojo rekvizitai: Individualios veiklos vykdytoja Aušrelė Gudaitytė, ūkio kodas 4652411, Bankas: AB SEB Vilniaus bankas, Banko
kodas: 70440, Sąskaitos numeris: LT197044060007482918.
Aušra Gudaitytė
„Nuomotojas“

_____________________
„Nuomininkas“

