
Paslaugų teikimo taisyklės
1. Išankstinės automobilių nuomos rezervacijos priimamos tik ilgesniam nei 1 para laikotarpiui. Reikalingas automobilis tik 1 parai?
Tuomet susisiekite su mumis likus mažiau nei parai iki automobilio nuomos pradžios, ir pateiksime Jums pasiūlymą.
2. Visos nurodytos nuomos kainos yra galiojančios su įskaičiuotais mokesčiais ir draudimu. Nuomojatės automobilį ilgesniam nei 16
parų laikotarpiui? Tuomet pateiksime specialią, ilgalaikės nuomos kainą. Automobilio pristatymo kaina gali skirtis, priklausomai nuo
automobilio pristatymo – grąžinimo vietos ir laiko.
3. Visiems UAB „Asunta“ automobiliams taikomas užstatas, kurį automobilio pasiėmimo metu reikia palikti kaip garantą.
4. Nuomojami UAB „Asunta“ automobiliai pristatomi su pilnu degalų baku. Privalote grąžinti, taip pat, su pilnu. Apskaičiuosime
trūkstamą likutį, už kurį atsiskaitysite automobilį priimančiam darbuotojui, ir jokių baudų, ar mokesčių Jums netaikysime.
5. Nuomojamus automobilius draudžiama eksploatuoti su neaiškios kilmės, žemės ūkiui skirtais degalais.
6. Sugedo automobilis ar jaučiate, kad kažkas negerai??? Bet kuriuo paros metu skambinkite telefonu +370 615 19330. Nešalinkite
gedimų patys, palikite tai specialistams. Visi nuomojami automobiliai turi NEMOKAMĄ pagalbą kelyje.
7. Rukyti ir vartoti svaigalus automobilyje draudžiama.
8. Negalima dokumentų ir raktelių palikti automobilyje.
9. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms (automobilio gedimas, eismo įvykis) UAB „Asunta“ pasilieka teisę pasiūlyti kitą automobilį, iš
tos pačios arba aukštesnės automobilių grupės (jeigu yra laisvų).
10. Baigiantis automobilio nuomos laikotarpiui prašome patikslinti grąžinimo laiką telefonu +370 61519330.
11. UAB „Asunta“ – Jūsų automobilių nuomos kompanija linki saugios ir patogios kelionės !!!
Sąlygos
NUOMOJAMI AUTOMOBILIAI. UAB „Asunta“ nuomojami automobiliai techniškai tvarkingi ir patikrinti.
Kadangi neesame apdrausti nuo nesklandumų ar techninių gedimų, pasiliekame teisę apkeisti Jūsų rezervuotą automobilį į kitą tos
pačios, ar aukštesnės klasės automobilį iš anksto su Jumis suderinus.
AUTOMOBILIO GEDIMAS. Techninio gedimo atveju įsipareigojame: Kuo skubiau reaguoti į iškilusius gedimus ir
nesklandumus. Mūsų automobilius prižiūri specializuoti servisai, todėl gedimo tikimybė sumažinta iki minimumo. Automobiliai
nuolat testuojami ir prižiūrimi.
AUTOMOBILIO NUOMOS TERMINAS. Minimalus automobilio nuomos terminas 1 para. Jei norite išsinuomoti automobilį
ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui, galime pasiūlyti išskirtines ilgalaikės automobilio nuomos sąlygas ir kainas.
AUTOMOBILIO NUOMOS KAINA. Automobilių nuomos kainos nurodytos eurais paromis. Automobilio nuomos para – 24 val.
nuo automobilio pasiėmimo. Visos kainos yra galutinės, kurias moka klientas, nėra jokių papildomų ar paslėptų mokesčių.
Išskirtinais atvejais, gali būti taikomas pristatymo mokestis.
UŽSTATAS UŽ IŠSINUOMOTĄ AUTOMOBILĮ. Visiems UAB „Asunta“ automobiliams taikomas užstatas.
DRAUDIMAS. Visi UAB „Asunta“ siūlomi ir nuomojami automobiliai yra apdrausti privalomuoju transporto priemonių civilinės
atsakomybės draudimu.
CASCO draudimas nuomojamam automobiliui avarijos atveju – padengia nuostolius padarytus nuomojamam automobiliui,
neatsižvelgiant kas yra avarijos kaltininkas.
CASCO draudimas nuomojamo automobilio vagystės atveju – padengia nuostolius automobilio vagystės atveju. Vienintelė
sąlyga – privaloma pristatyti pavogto automobilio raktelius ir dokumentus. Kitu atveju, incidentas nebus traktuojamas kaip vagystė.



NEATLYGINTINA BĘSĄLYGINĖ FRANČIZĖ – nuomojami lengvieji automobiliai nuo 150 Eur. Krovininiai ir mikrotautobusai
– nuo 300 Eur.
VAIRAVIMO APRIBOJIMAI NUOMOJAMIEMS AUTOMOBILIAMS: nuomojantis lengvuosius automobilius – 2 metai
stažo, nuomojantis keleivinius ir krovininius mikroautobusus – 3 metai stažo. Išvykimas į užsienį nuomojamu automobiliu galimas
tik gavus raštišką nuomotojo sutikimą. Už savavališką išvykimo į užsienio šalį be nuomotojo leidimo, taikoma 1000 Eur bauda.
RIDOS IR GREIČIO APRIBOJIMAI. Nuomininkas, važinėjant automobiliu tik Lietuvos teritorijoje, neturi viršyti 500 km ridos
per parą. Kitais atvejais – pagal susitarimą. Negalima viršyti 130 km/val. greitį, kitaip taikoma baudą iki 200 Eur.
PAPILDOMAS VAIRUOTOJAS. Nėra mokesčio už papildomą vairuotoją. Papildomo vairuotojo duomenis būtina pateikti prieš
pasirašant automobilio nuomos sutartį. Perduoti automobilio vairavimą asmeniui, neįtrauktam į automobilio nuomos sutartį, griežtai
draudžiama.
DOKUMENTAI. Automobilio nuomos sutarties sudarymui reikia pateikti asmens dokumentą ir galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
AUTOMOBILIO IŠDAVIMAS/GRĄŽINIMAS.
 Automobiliai išduodami/grąžinami Vilniaus apskr., Vilniaus ir Kauno oro uostuose.
 Vilniaus mieste kliento nurodytu adresu.
 Galimas automobilio pristatymas visoje Lietuvoje pagal atskirą susitarimą.

KURAS. Visi nuomojami automobiliai Klientams priduodami su pilnu kuro baku. Automobilį grąžinti privaloma, taip pat su pilnu.
Grąžinus automobilį nepilnu kuro baku, apytiksliai apskaičiuojamas trūkstamo kuro kiekis , pagal automobilio kuro bako talpą ir
trūkstamas kiekis apmokamas pagal galiojančias mažmenines kuro kainas.
ATSISKAITYMO UŽ AUTOMOBILIO NUOMĄ BŪDAI. Už automobilio nuomą atsiskaityti galite banko pavedimu ar grynais
pinigais. Automobilio paėmimo metu – grynais, pavedimu – prieš parą (darbo dienomis, jeigu automobilis bus paimtas pirmadienį,
pavedimas turi būti atliktas penktadienį iki 15 val.).
AUTOMOBILIO NUOMOS REZERVACIJA.
Automobilį galite rezervuoti tiesiog paskambinę telefonu
+370 615 19330
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Transporto priemonės nuomos sutartis Nr.

Pagal šią sutartį Nuomotojas nuomoja automobilį Nuomininkui. Nuomininkas sutinka laikytis automobilio naudojimosi taisyklių, išdėstytų šioje
sutartyje patvirtindamas tai savo parašu.

1. AUTOMOBILIO PRIĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS
1.1. Nuomininkas pasirašant ant sutarties priedo patvirtina, kad gavo automobilį tvarkingą ir geros techninės būklės su visais papildomais priedais,

įskaitant ir automobilio dokumentus.
1.2. Nuomininkas, automobilį privalo grąžinti, tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas. Automobilis paimamas ir

grąžinamas sutartu laiku pagal sutartį.
1.3. Darbo valandomis nuomojamas automobilis turi būti paimtas ir pristatytas į sutartą vietą. Po darbo valandų ir savaitgaliais pagal išankstinę

sutartį ir apmokėjimą.
1.4. Automobilis išnuomojamas su pilnu kuro baku arba pagal susitarimą. Nuomininkas grąžina automobilį taip pat su pilnu kuro baku arba pagal

susitarimą. Priešingu atveju nuomininkas turi sumokėti po 1,50 EUR už litrą kuro.
1.5. Nuomotojas rezervuotą automobilį privalo laikyti tik 3 valandas po sutarto laiko.
1.6. Jei nuomininkas nevykdo sutartyje nurodytų nuomos sąlygų arba kai numatoma, kad nuomininkas negalės įvykdyti savo pareigų, nuomotojas

turi teisę atsiimti automobilį anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti automobilio paiešką.
1.7. Dėl nuomos pratęsimo reikia tartis su nuomotoju ir gauti jo raštišką patvirtinimą.
1.8. Jei nuomininkas negrąžina automobilio 24 valandų laikotarpyje nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, o taip pat raštiškai apie tai

neinformuoja Nuomotojo, nuomotojas kreipiasi į policiją dėl automobilio vagystės.
2. AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS
2.1. Nuomininkas privalo pateikti: galiojantį asmens pasą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
2.2. Nuomininkas turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų ir turėti ne mažesnį nei dviejų metų vairuotojo stažą.
2.3. Automobilį gali vairuoti tik sutartyje minimi asmenys, o jei nuomoja įmonė- jos darbuotojas turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir

įgaliojimą vairuoti transporto priemonę. Už galimą vairuotojo kaltę jei yra atsako nuomininkas/ įmonė.
2.4. Minimalus nuomos terminas – 24 valandos.
2.5. Nuomininkas privalo užrakinti visas automobilio dureles ir jei yra signalizaciją įjungti, net ir trumpam laikui palikdamas automobilį.

Nuomininkas privalo saugoti automobilio dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų.
2.6. Automobilį draudžiama naudoti:

2.6.1. Mokamam keleivių pervežimui;
2.6.2. Automobilių arba priekabų vilkimui;
2.6.3. Prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms;
2.6.4. Nusikalstamiems veiksmams;
2.6.5. Jeigu nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį
žmogaus reakcijai;
2.6.6. Sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;
2.6.7. Vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento;
2.6.8. Vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos
Respublikos įstatymai, arba tos šalies įstatymai kurioje randasi automobilis.

2.7. Nuomininkas ar vairuotojas privalo laikytis saugaus eismo taisyklių ir nuomos sutarties sąlygų.
2.8. Kiekvieną kartą pildamas kurą nuomininkas privalo kontroliuoti tepalų, vandens ir oro slėgį padangose.
2.9. Sugedus automobiliui , remontas turi būti atliekamas tik Nuomotojo rekomenduotame servise.
2.10. Nuomos metu nuomininkas privalo imtis visų priemonių , kad automobilis būtų apsaugotas nuo vagysčių ir avarijų.
2.11.Automobilio nuomos laikotarpiu rida yra ribojama. Nemokamai per parą galima nuvažiuoti 500 km., jei viršijamas leistinas
kilometražas, papildomo kilometro kaina yra 0,08 EUR
3. VAGYSTĖ, AVARIJA, KITI AUTOMOBILIO SUGADINIMAI
3.1. Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, vagystės atveju – nuomininkas privalo  kuo skubiau apie

įvykį pranešti  nuomotojui, policijai, gaisrinei, draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms instancijoms. Reikalauti, kad įvykis būtu tiriamas
policijoje.

3.2. Policijos dokumentai, transportavimo įmonių pažymos – yra pagrindas išmokėti draudimą bei apkaltinti trečiuosius asmenis dėl žalos padarymo.
3.3. Įrodymų objektai (daiktai, pėdsakai, liudininkų parodymai) turi būti saugomi, įvykio dalyvių pavardės ir adresai užrašomi. Klientui draudžiama

pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius Nuomotoją, dėl padarytos žalos nuostolių atlyginimo.
3.4. Nuomininkas ar kitas įgaliotas vairuotojas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų nuomotojo bei draudimo kompanijos interesus jeigu nuomos

laikotarpiu įvyksta avarija. Nuomininkas privalo:
3.4.1. Nedelsiant gelbėti transporto priemonę, apsaugoti ją nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis galinčias padidinti nuostolius;
3.4.2. Nedelsiant apie draudiminį įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;
3.4.3. Nedelsiant informuoti apie įvykį nuomotoją tel.: +37067777465
3.4.4. Pranešime būtina nurodyti kur yra sugadinta transporto priemonė, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo vardas,
pavardė, adresas, telefonas.

3.5. Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą padarytą paliktai automobilyje nuomininko nuosavybei.
4. AUTOMOBILIO DRAUDIMAS
4.1. Automobilis apdraustas transporto priemonių privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
5. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
5.1. Nuomos kaina mokama eurais, po to perduodamas automobilis.
5.2. Perduodant Automobilį, Nuomotojas turi teisę pareikalauti, kad Nuomininkas atliktų išankstinį mokėjimą, kurį sudaro iš anksto apskaičiuotas

nuomos mokestis ir/arba atsakomybė.
5.3. Į nuomos kainą įeina: transporto priemonės nuomos mokestis, draudimas, techninis aptarnavimas.
5.4. Nuomininkas yra asmeniškai įsipareigojęs sumokėti nuomotojui pareikalavus:
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5.4.1. Nuomos sumą paskaičiuotą pagal nuomos įkainius;
5.4.2. Sumą, nurodytą sutartyje, jei nuomininkas grąžina automobilį nuomotojui ne pilnu kuro baku;
5.4.3. Sumą už papildomus patarnavimus;
5.4.4. Sumą, kuri kompensuotų padarytus nuostolius.

5.5. Nuomininkas moka užstatą- 200,00 EUR.
5.6. Už kiekvieną uždelstą dieną nuomininkas įsipareigoja sumokėti 0,2% delspinigių.
5.7. Jei grąžinamas nešvarus automobilis, papildomai reikia mokėti 20,00 EUR.
5.8. Nuomininkas įsipareigoją sumokėti naudotojo automobilio kelių mokestį.
6.    NUOMININKO ATSAKOMYBĖ
6.1. Nuomininkas yra visiškai atsakingas nuomotojui už automobilio tyčinį arba neapdairumo pasėkoje įvykusį gedimą ir kitų nuostolių atlyginimą,

tuo atveju, jei draudimo kompanija neatlygina padarytų nuostolių.
6.2. Nuomininkas prisiima atsakomybę, jei įvyksta automobilio gedimas dėl jo kaltės.
6.3. Nuomininkas atsako už automobiliui padarytą žalą, jei jis pažeidė transporto priemonės eksploatavimo taisykles ar:

6.3.1. Naudojo techniškai netvarkingą transporto priemonę;
6.3.2. Pažeidė lengvai užsidegančių ir sprogstančių medžiagų vežimo ir saugojimo, priešgaisrines saugumo taisykles;
6.3.3. Transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis teisės vairuoti, apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
6.3.4. Padarė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos;
6.3.5. Jeigu transporto priemonė buvo naudojama (nevėliau kaip per 24 val. ) nusikalstamiems veiksmams vykdyti.

6.4. Jeigu apie autoįvykį ar automobilio sugadinimą nuomininkas nepranešė policijai ir negavo policijos pranešimo, nepranešė nuomotojui,
nuomotojui nuomininkas privalo apmokėti automobilio remonto išlaidas. Taip pat apmokėti nuostolius padarytus nuomojamam automobiliui tuo
atveju, jei draudimas negalioja ar draudimas neapmoka padarytų nuostolių.

6.5. Nuomininkas turi laikytis galiojančių eismo taisyklių ir privalo sumokėti baudas ar išlaidas susijusias su eismo taisyklių pažeidimais.
6.6. Jeigu automobilis sugedo ne dėl nuomotojo kaltės, nuomininkas įsipareigoja imtis visų galimų priemonių, kad trumpiausiu laiku automobilis

būtų suremontuotas.
6.7. Pametus automobilio dokumentus, raktus, pilnai apmokama už raktų pagaminimo arba dokumentų atstatymo nuomotojo patirtus nuostolius.
6.8. Nuomininkas privalo susipažinti su paslaugų teikimo taisyklėmis ir jų laikytis (paslaugų teikimo taisyklės yra paskelbtos tinklapyje

www.asunta.lt
6.9. Imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas automobilio ir jame esančios papildomos įrangos, dokumentų, bei automobilio raktelių saugumas

(dokumentų negalima palikti automobilyje).
6.10.Apmokėti baudas, teismo išlaidas ir kitas rinkliavas, kurios atsirado dėl nuomininko kaltės, pažeidus kelių eismo taisykles ar kitus teisės aktus.
6.11.Nuomininkui draudžiama subnuomoti automobilį.
6.12.Sugadinus automobilio padangas, nuomininkas padengia visas išlaidas, o taip pat ir nuperka tokios pačios būklės padangas.
7.    NUOMOTOJO ATSAKOMYBĖ
7.1. Nuomotojas neatsako už nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu automobiliu pastarojo gedimo

atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai. Taip pat dėl pavėluoto automobilio grąžinimo. Įvykus eismo įvykiui, automobilio gedimui ar
jo apgadinimui, nuomotojas pasilieka sau teisę spręsti ar suteikti nuomininkui pakaitinį automobilį.

7.2. Nuomotojas neatsako už nuomininko sveikatos būklę.
7.3. Nuomotojas neatsako už automobilyje, buvusiam nuomininko turtui, padarytus nuostolius.
7.4. Nuomotojas neatsako už nuostolius, padarytus tretiesiems asmenims, dėl vairuotojo (nuomininko) kaltės.
7.5. Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas atlygintų nuostolius automobilio apgadinimo, sunaikinimo arba vagystės atveju, jeigu įvykiai

pripažįstami nedraudiminiais arba kai automobilis nėra nuo to apdraustas.
8. KITI NUOSTATAI
8.1. Nuomos sutarties papildymai ar kiti priedai galioja tik raštiškai patvirtinti abiejų šalių.
8.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, kiekvienai iš šalių, ir turinčiais vienodą juridinę galią.
8.3. Šią sutartį reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Ginčai ir nesutarimai sprendžiami tarpusavio derybomis, o tik po to Lietuvos Respublikos

teisme, kituose teismuose.
8.4. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki

NUOMOTOJAS
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Įm/k.  303144806

PVM  kodas:

Adresas: Taikos g. 73-64, Vilnius

Tel.  +37067777465

A/s LT04 7290 0000 0946 7733

AB Citadele bankas

Direktorius Jurij Banciul

_________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

NUOMININKAS
Įm.kodas

PVM  kodas:

Adresas:

Tel.

_______________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.
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AUTOMOBILIO PERDAVIMO AKTAS Nr.
NUOMOTOJAS:

UAB „Asunta“, įm.k: 303144806, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Banciul, išnuomoja priklausantį automobilį.

NUOMININKAS:

Vardas, pavardė (įmonės pavadinimas) ...........

Asmens (įmonės) kodas ........
Vairuotojo pažymėjimas .........................................................................
Gyvenamoji vieta, (buveinė)... ...
Tel.................................................................................

NUOMOJAMAS AUTOMOBILIS:

Automobilis:_______________________________________
Valst.nr. ___________________________________________________
Pagaminimo metai__________________________________________
Kėbulo numeris: _________________________________
Nuomojamo automobilio vertė:
Transporto priemonės registracijos liudijimo numeris:
Nuomos pradžia:_________________ Nuomos pabaiga : _____________
Viso parų : Vienos paros nuomos kaina :
Visa suma : __________
Užstatas : ________________
Nuomos pradžia ____________km Nuomos pabaiga____________km

Galimi automobilio defektai.....................................................................................................................................................

Šis priedas sudarytas lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių, ir yra neatskiriamas sutarties dalis.
Automobilis gražintas be nuomotojo parašo, laikomas negražintu._____________________________________

(Nuomotojo parašas)
Šalių parašai:

NUOMOTOJAS

Pavadinimas UAB Asunta

Įm.k. 303144806

PVM kodas:

Adresas: Taikos 73-64, Vilnius

Tel. +37067777465

Direktorius Jurij Banciul
_________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

NUOMININKAS

Įm.kodas

PVM  kodas:

Adresas:

Tel.

_______________________________________________
(Vardas, pavardė, parašas)
A.V.
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