
Langų valymo roboto nuomos sutartis Nr. 0000070

Sudarymo data: 2020-MM-DD

Nuomos laikotarpis Robotas Apmokėjimo būsena

2020-MM-DD - 2020-MM-DD Hobot-298 (#02) 18.99 Eur - APMOKĖTA

MB Rimtas Juokas, registruota adresu Taikos pr. 86-60, Kaunas, įm.k. 305540829 (toliau -
Nuomotojas), atstovas Justinas Bambalas ir
Nuomininkas: VARDAS PAVARDĖ, ADRESAS, EL. PAŠTO ADRESAS, TEL. NR. (toliau -
Nuomininkas), sudarė šią nuomos sutartį (toliau - Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Nuomotojas suteikia teisę Nuomininkui laikinai atlygintinai naudotis langų valymo robotu
HOBOT-298 ir komplektacijoje esančiais priedais, kurie išvardinti daikto priėmimo-perdavimo
akte (toliau - Turtas)

1.2 Turtas nuosavybės teise priklauso Nuomotojui, Turtas kitiems asmenis neišnuomotas bei
nesuteiktas panaudai, jo valdymas, naudojimas ir disponavimas neapribotas, trečiųjų asmenų
teisių ir pretenzijų dėl Turto nėra.

1.3 Nuomotojas garantuoja, kad Turtas techniškai tvarkingas, tinkamas naudoti pagal paskirtį,
sukomplektuotas, akivaizdžių ir paslėptų trūkumų neturi.

2. TURTO PERDAVIMAS IR NUOMOS TERMINAS

2.1 Turtas perduodamas Nuomininkui pagal Sutarties šalių pasirašytą Aktą (Priedas Nr. 1).
Sutarties šalys pasirašydamos Aktą patvirtina, kad Turtas yra kokybiškas ir komplektiškas,
atitinka Sutarties sąlygas bei Nuomininko poreikius.

2.2 Turtas Nuomotojui grąžinamas Sutarties šalims ar jų įgaliotiems asmenims šį faktą pažymint
ir pasirašant Akte.

2.3 Turtas Nuomininkui išnuomojamas NUO 2020-MM-DD xx:00 val. IKI 2020-MM-DD xx:00
val., numatytas nuomos terminas gali būti pratęstas pagal atskirą rašytinį ar žodinį Nuomotojo ir
Nuomininko susitarimą.
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3. NUOMOS MOKESTIS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1 Turto nuomos mokestis yra 18,99 Eur (aštuoniolika eurų devyniasdešimt devyni centai)
už nurodytą laiką sutartyje.

3.2 Nuomos mokestis Nuomotojui sumokamas už Sutarties 2.3 punkte numatytą nuomos
terminą pagal Nuomotojo išrašytą ir Nuomininko el.paštu atsiųstą sąskaitą prieš nuomos
laikotarpio pradžią.

4. NUOMOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1 Nuomotojas įsipareigoja:

4.1.1 leisti Nuomininkui naudotis Turtu pagal Turto paskirtį bei Sutarties sąlygas ir perduoti
Nuomininkui visus priedus, kurie reikalingi norint naudotis Turtu;

4.1.2 perduoti Nuomininkui visus Daikto priklausinius, nurodytus Sutartyje, ir su jo
eksploatavimo susijusius dokumentus,

4.1.3. pateikti instrukcijas dėl Daikto naudojimo, informuoti Nuomininką apie Daikto trūkumus (jei
tokių yra);

4.2 Nuomotojas turi teisę:

4.2.1 atsiimti Daiktą anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti Daikto paiešką
Nuomininkui pažeidžiant šią sutartį, keliant pavojų aplinkiniams (pvz., jei Nuomininkas naudoja
Daiktą ne pagal paskirtį, yra gauti pranešimai iš policijos apie padarytas neteisėtas veikas,

4.2.2 Reikalauti Nuomininko per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo atlyginti:

4.2.2.1 Nuomotojo patirtus nuostolius ir žalą Daikto žuvimo arba sugadinimo atveju;
4.2.2.2 Reikalauti Nuomininko per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo
sumokėti baudas Nuomininkui netinkamai vykdant šią sutartį (pvz., grąžinus Daiktą su
ne visais perduotais priklausiniais, viršijus leistiną eksploatacijos normą ir pan.);

5. NUOMININKO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1 Nuomininkas įsipareigoja:

5.1.1 saugiai ir rūpestingai eksploatuoti Turtą;
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5.1.2 laikytis Turto gamintojo ir Nuomotojo rekomendacijų ir galiojančių standartų, reglamentų
bei techninių reikalavimų, kurie aprašyti naudojimosi instrukcijose;

5.1.3 be Nuomotojo raštiško sutikimo neatlikti jokio Turto remonto darbų nuomos terminu ar jam
pasibaigus;

5.1.4 be Nuomotojo raštiško leidimo neperduoti teisės naudotis Turtu tretiesiems asmenims;

5.1.5 pasibaigus Sutarties terminui ar ją nutraukus, nedelsiant perduoti Nuomotojui Turtą tokios
būklės, kokios jis buvo perduodant Turtą Nuomininkui, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.

6. ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

6.1. 2.3 Sutartyje numatytu terminu negrąžinęs Turto Nuomotojui, Nuomininkas privalo toliau
mokėti nuomos mokestį už pradelstą Turto grąžinimo terminą. Šio mokesčio sumokėjimas
neatleidžia Nuomininko nuo įsipareigojimo grąžinti Turtą Nuomotojui ir atlyginti nuostolius dėl
Sutarties pažeidimo.

6.2 Nuomininkas yra visiškai atsakingas Nuomotojui už Daikto sugadinimus, gedimus, kurie
įvyko dėl Nuomininko tyčinių ar aplaidžių veiksmų.

6.3 Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Nuomotojo kaltės, Nuomininkui Sutarties 3.2 punkte
numatytas nuomos mokestis negrąžinamas.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1 Visi su Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybomis. Nesusitarus ginčai sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Nuomotojas Nuomininkas

MB Rimtas Juokas atstovas Justinas
Bambalas

Vardas Pavardė

Parašas: _______________________ Parašas:_______________________
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PRIEDAS NR. 2
DAIKTO PERDAVIMO-PRIĖMIMO A K T A S

Prie Turto nuomos sutarties Nr. 00000

Šio priedo sudarymo pagrindas yra tarp Nuomotojo MB Rimtas Juokas, kuriai atstovauja Justinas
Bambalas ir
VARDAS PAVARDĖ, ADRESAS, EL. PAŠTO ADRESAS, TEL. NR. (toliau – Sutartis), kuri įsigalioja
šalims pasirašius šį Daikto perdavimo-priėmimo aktą.
Šis priedas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš šalių, ir yra
neatskiriama Sutarties dalis (Nuomininko egzempliorius atsiunčiamas el. paštu iškart po pasirašymo)

Šis perdavimo-priėmimo aktas susideda iš dviejų dalių:
- 1 dalies, kuri pildoma Daikto perdavimo Nuomininkui metu;
- 2 dalies, kuri pildoma Daiktą grąžinimo Nuomotojui metu;
Šis perdavimo-priėmimo aktas yra susijęs su Daikto, nurodyto Sutartyje, perdavimu.

1 DALIS: DAIKTO PERDAVIMAS
1.1. Daikto Perdavimo
vieta ir laikas

Adresas: ______; Data: ______ Val.______

1.2. Su Daiktu susiję
duomenys/priklausiniai:

1 x robotas Hobot 298 (#02);
1 x nuotolinio valdymo pultas;
3 x mėlynos šluostės sausam nešvarumų nuvalymui;
6 x geltonos mikropluošto šluostės drėgnam valymui;
1 x saugos virvė su karabinu;
1 x adapteris su maitinimo laidu;
1 x buitinis ilgintuvas (10 m);
1 x DC kabelis (4 m);
1 x HOBOT langų skystis;
1 x purškiamas langų skystis;
1 x naudojimosi instrukcija.

1.3. Papildomi šalių
susitarimai:
1.4. Šalių parašai

Nuomotojas: MB RIMTAS JUOKAS ATSTOVAS
JUSTINAS BAMBALAS

(vardas, pavardė, parašas)

Nuomininkas: VARDAS PAVARDĖ

(vardas, pavardė, parašas)
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2 DALIS. DAIKTO GRĄŽINIMAS
2.1. Daikto
perdavimo vieta ir
laikas

Adresas: ______; Data: ______ Val.______

2.2. Su Daiktu susiję
duomenys/priklausiniai
:

1 x robotas Hobot 298 (#02);
1 x nuotolinio valdymo pultas;
3 x mėlynos šluostės sausam nešvarumų nuvalymui;
6 x geltonos mikropluošto šluostės drėgnam valymui;
1 x saugos virvė su karabinu;
1 x adapteris su maitinimo laidu;
1 x buitinis ilgintuvas (10 m);
1 x DC kabelis (4 m);
1 x HOBOT langų skystis;
1 x purškiamas langų skystis;
1 x naudojimosi instrukcija.

2.3. Pastabos

2.4. Šalių parašai:

Nuomotojas: MB RIMTAS JUOKAS ATSTOVAS
JUSTINAS BAMBALAS

(vardas, pavardė, parašas)

Nuomininkas: VARDAS PAVARDĖ

(vardas, pavardė, parašas)
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