Nuomos sutarties šablonas
Nuomos objekto nuomos sutartis (toliau vadinama – „Sutartimi“) tarp Nuomotojo ir Nuomininko (kartu Sutartyje vadinami „Šalimis“), pasirašoma nes:
- Nuomininkas išreiškė pageidavimą per svetainę www.ViskasNuomai.lt nuomotis Nuomotojo nuomos objektą nurodytą Sutarties 3 dalyje (Sutarties objektas a)
AUTOMOBILIS; b) DAIKTAS; c) Nekilnojamas turtas.)
- Nuomininkas su nuomotoju savarankiškai susitaria dėl atsiskaitymo nuomos sandėryje.
1.

ŠALIŲ ASMENINĖ INFORMACIJA:
Vardas, pavardė
Asmens kodas
Asmens dokumento Nr.
Gyvenamoji vieta
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas

Nuomotojas

2.

SUTARTIES SUDARYMO DATA IR VIETA:
Data:
Vieta:

3.

SUTARTIES OBJEKTAS:
a)
AUTOMOBILIS (Pildyti jei nuomos objektas Automobilis)

Nuomininkas

INFORMACIJA APIE AUTOMOBILĮ:
Markė
Modelis
Pagaminimo metai
Valstybinis numeris
Registracijos liudijimo numeris
Techninės apžiūros liudijimo numeris
Draudimo poliso numeris
Kiti požymiai
3.1. Automobilio nuomos sąlygos:
Nuomos terminas
Perdavimo data ir vieta
Nuomininko vairuotojo pažymėjimo
numeris
Teritorija, kurioje bus naudojamas
automobilis
Kuro kiekis automobilyje prieš
išnuomojant
Automobilio defektai prieš išnuomojant
Užstatas

b)

DAIKTAS (Pildyti jei nuomos objektas Daiktas)

INFORMACIJA APIE DAIKTĄ:
Pavadinimas, Apibūdinimas
Identifikavimo numeris
Daikto būklė
Daikto vertė
Kiti požymiai
3.2. Daikto nuomos sąlygos:
Nuomos terminas

Perdavimo data ir vieta

Vieta, kurioje bus naudojamas daiktas

Naudojimosi sąlygos

Užstatas
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c)

NEKILNOJAMAS TURTAS (Pildyti jei nuomos objektas Nekilnojamas turtas)

INFORMACIJA APIE NEKILNOJAMO TURTO OBJEKTĄ:
Nekilnojamo turto objekto tipas
Adresas
Būklė
Defektai
Kiti požymiai
3.3. Nekilnojamo turto objekto nuomos sąlygos:
Nuomos terminas

Naudojimosi tikslas

Naudojimosi sąlygos

Užstatas

4.

Papildomos sąlygos dėl, kurių susitarė Nuomotojas ir Nuomininkas:

Nuomotojo papildomos sąlygos

Nuomininko papildomos sąlygos

5.

ŠALIŲ PATVIRTINIMAS:

Nuomotojas patvirtina, kad nuomos objektas:
- priklauso jam nuosavybės teise arba jis turi atitinkamą teisėtą pagrindą valdyti ir
naudotis nuomos objektu, kuris suteikia jam teisę sudaryti šią Sutartį;
- Nuomos objekto perdavimo Nuomininkui metu bus visapusiškai tvarkingas,
paruoštas naudoti pagal paskirtį, be paslėptų defektų;
- Jei nuomos objektas Automobilis, - atitinka visus KET reikalavimus ir turi visus
reikiamus dokumentus transporto priemonės eksplotavimui viešajame eisme.

Nuomininkas patvirtina, kad:
- jam buvo suteikta galimybė visapusiškai apžiūrėti nuomos objektą ir jį išbandyti;
- jam buvo suteikta visa reikalinga informacija apie nuomos objekto naudojimąsi;
- naudosis nuomos objektu laikydamasis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;
- grąžins nuomos objektą sutartyje numatytomis sąlygomis;
- laikysis bei sutinka su visomis sutartyje nurodytomis sąlygomis.

Vardas, Pavardė____________________________________________________________
Vardas, Pavardė___________________________________________________

Parašas
Parašas
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