NUOMOS SUTARTIS
2017____-____Nr__________
Nuomotojas - UAB Bonsa atstovaujama __________________________________________________________________
Nuomininkas_________________________________Adresas _______________________________________________
Telefonas _________________________________Asmens kodas.___________________________________________
sudarėme sutartį šiomis sąlygomis:
1.Nuomotojas perduoda nuomininkui nuomos teise :

□ Priekabėlė su tentu 2,65x1,45m/0,75t -1200 eur
□ Priekabėlė tralas -2300 eur

□ Priekabėlė su tentu 4x1,45m/0,75t -1600 eur
□ Priekabėlė su tentu 1,95x5,95m/2,7t -5100 eur

2.Nuomotojas perduoda išvardintus įrengimus pagal esamą perdavimo dienai inventorizacinę vertę, tokios būklės,kuri
atitiktų sutarties sąlygas, bei naudojimo paskirtį.
3.Sutartis sudaroma laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos ir valandos pageidaujamam terminui_________________
4.Nuomininkas išnuomotus įrengimus įsipareigoja naudoti pagal paskirtį.
5.Be išankstinio rašytinio nuomotojo sutikimo neperduoti įrengimų naudoti trečiajam asmeniui. Griežtai laikosi įrengimų
6.Atsakyti už žalą, padarytą, jeigu nuomos laikotarpiu priekabėlė būtų sugadinta.
7.Išlaikyti, saugoti, atlikti priežiūrą bei reikiamą remontą, apmokėti visas išlaikymo išlaidas
8.Grąžinti įrengimus būklės, kurios jį gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.
9.Nenaudoti įrangos nutraukus šią sutartį prieš terminą ar jai pasibaigus.
10.Nuomininkas nuomotojui įsipareigoja mokėti nuomos mokestį:
Nuomos kaina EUR su PVM už laikotarpį
Priekabėlė su tentu 2,65x1,45m bendroji masė
0,75t
Priekabėlė tralas (užstatas 15€)
Priekabėlė su tentu 4x1,45m bendroji masė
0,75t
Priekaba su tentu 1,95x5,95m bendroji masė
2,7t (užstatas 50€)
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Nuomos mokestį nuomininkas sumoka pasiimdamas priekabėlę. Mokamas 50 EUR užstatatas, kuris grąžinamamas
nuomininkui, įrangai nenustačius jokių pažeidimų.
11.Kiekviena šios sutarties šalis turi teisę bet kada nutraukti sutartį, iš anksto įspėjusi kitą šalį ir pilnai atsiskaičiusi.
12. Nuomininkas grąžina įrangą tokios būklės, kuri atitiktų sutarties sąlygas, bei naudojimo paskirtį.
13.Visais kitais atvejais nenumatytais šia sutartimi šalys vadovaujasi LR įstatymais.
14. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti iš šios sutarties sprendžiami taikiai, o nesutarus LR įstatymų nustatyta tvarka.
15.Sutarties priedai:duomenys įtraukti į rejestrą, įmonės registravimo pažymėjimas.
Nuomotojas: ________________________

Priekaba bus grąžinta iki : 2017-_____-_____d __________Val.
Įrangą gavau tokios būklės, kuri atitinka sutarties sąlygas, bei naudojimo paskirtį.
PASTABOS:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

________________________________
v.pavardė(nuominikas)

____________________
data valanda

_____________
parašas

