
Standartinės sąlygos 
TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIS Nr. ______________ 

 
2022 m. _______ mėn. ____ d. 

Kaunas 
 

UAB “Amėja” (toliau vadinama “nuomotoju” arba „Bendrovė“ ), atstovaujama direktorės ir 
 
 
_____________ _____________, gimimo data ________________, ____________________________, Vilnius, telefono Nr: 

Nuomininko Vardas, Pavardė,     Asmens kodas/gimimo data,              Adresas,                                                             Telefonas 
 
(toliau vadinama “nuomininku” arba „Vartotojas“), sudarė šią sutartį: 
 
1 SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1 Sutarties objektas yra nuomotojo Transporto priemonės – elektrinių paspirtukų NINEBOT G 30 MAX P, nuoma. Transporto priemonės 

įsigijimo vertė 700 Eur, likutinė vertė nuomotojo balanse – 700 Eur.  
 
2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
Nuomininko įsipareigojimai: 
2.1 Nuomininkas įsipareigoja tvarkingai naudoti išsinuomotą Transporto priemone, vadovaudamasis TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMOS IR PASLAUGŲ 
TEIKIMO SĄLTGOMIS IR TAISYKLĖMIS, kurios yra paskelbtos svetainėje https://rideme.lt/taisykles/ 
2.2   Transporto priemonę nuomotojui grąžinti sutarties 3.1. numatytu laiku tokios pačios komplektacijos, techninės ir vizualinės būklės kaip ir buvo jam 
perduotas. Jeigu transporto priemonė grąžinama su netinkamomis naudoti padangomis, taikomas papildomas 10 eurų mokestis už kiekvieną pažeistą 
padangą. Jeigu transportas yra grąžinamas apgadintas, t.y. turi įbrėžimų, deformuotos detalės, nuklijuoti/perklijuoti apsauginiai / informaciniai lipdukai, 
taikomas papildomas 10 eurų mokestis už kiekvieną pažeistą detalę ir (ar) pažeistą/trūkstamą lipduką. Nuomininkas įsipareigoja savo lėšomis pašalinti visus 
transporto ir kito perduoto sutarties 1 d. aptarto turto gedimus – pažeidimus. Nuomos mokestis mokamas iki pažeidimų visiško pašalinimo.  
Nuomininkui savo lėšomis nepašalinus perduoto turto gedimų – pažeidimų, nuomininkas savo lėšomis atlieka gedimų – pažeidimų šalinimą ir nuomininkui 
išrašo sąskaitą už nuomos laiko ir gedimų – pažeidimų šalinimą. Už laiku neapmokėtą sąskaitą taikomi 0,05% delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti 
dieną. 
2.3 Nuomininkas sutinka, kad tinkamo sutarties įvykdymo tikslais, būtų daroma jo veido nuotrauka, taip pat tvarkomi jo pateikti asmens duomenys. 
Nuomotojo įsipareigojimai: 
2.4 Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui Transporto priemonę tvarkingame stovyje. 
2.5 Nuomotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti policijai apie nuomininko neteisėtus veiksmus susijusius su Transporto priemonės netinkamu valdymu, arba 
vagyste. 
2.6 Nuomotojas įsipareigoja nuomininkui tinkamai įvykdžius sutartį panaikinti (per 1 savaitę) jo nuotrauką iš įrenginio, kuriuo ji buvo padaryta.  
 
3.NUOMOS MOKESTIS 

3.1 Transporto priemonės nuomos kaina (reikiamą pažymėti ☑): 

 □ a. Vienai dienai – 15 eurų. 
□ b. Vienai parai – 20 eurų.  
□ c. savaitgaliui – 45 eurų. 
□ d. Vienai savaitei – 60 eurų. 

 
3.2 Nuomojamų transporto priemonių skaičius ____: 

Nuomos mokestį sudaro Sutarties 3.1 punkte pažymėtas įkainis padaugintas iš šiame sutarties punkte nurodyto Transporto priemonių skaičiaus. 
Kartu su Transporto priemonėmis Nuomininkui perduodama: ___ Vnt. originalių transporto priemonės baterijų pakrovėjų. 
Vagystės arba uždelsimo grąžinti atveju, nuomos terminas yra pratęsiamas iki Transporto priemonės(ių) ir jos(ų) grąžinimo nuomotojui pagal 
sutarties 3.1 a ir b. papunkčiuose numatytus įkainius. Grąžinus netinkamą naudoti/nuomoti transporto priemonę, nuomos mokestis šiame 
punkte nustatyta tvarka yra skaičiuojamas iki nuomininkas pašalins dėl jo veiksmų sukeltus pažeidimus.  

3.3 Mokama tik į įmonės sąskaitą, kurios Nr. yra ______, AB SEB. Taip pat galimas atsiskaitymas banko kortele. Bet kuriuo atveju, pinigai turi papulti į minėtą 
banko sąskaitą. 
 
4. SUTARTIES GALIOJIMAS 
4.1 Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško jos įvykdymo.  
4.2 Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko: 
4.2.1 raštišku šalių susitarimu, 
4.2.2 jei viena iš šalių nevykdo savo įsipareigojimų, 
4.2.3 vienai iš šalių prieš tris dienas raštu įspėjus kitą šalį apie sutarties nutraukimą. 
4.3 Sutartį nutraukus dėl nuomininko valios, likusi nepanaudota nuomos kaina ir laikas yra laikoma minimaliais nuomotojo nuostoliais ir nuomininkui nėra 
grąžinama. 
 
5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 
 
5.1 Už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.  
5.2 Visi nesutarimai, iškilę tarp šalių vykdant šią sutartį, reguliuojami šalių tarpusavio susitarimu. 
5.3 Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovės buveinės teismuose.  
5.4 Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji šios Sutarties sudarymo ir vykdymo ir (ar) teisinės prievolės  vykdymo tikslu kitos Šalies jai perduotus asmens duomenis 
tvarkys, laikydamasi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) Nr. 2016/679 nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.  
5.5 Nuomininkas yra informuojamas, jog transporto priemonės judėjimas gali būti stebimas sekimo įrenginiais. 
5.6 Ši sutartis yra sutarties objekto priėmimo perdavimo aktas. 
 
 
6. ŠALIŲ ADRESAI 
 
Nuomotojas       Nuomininkas 
UAB “Amėja”      ________________________ 
Ramybės g. 56                            ________________________ 
Įm.kodas 134837258                                         ________________________ 
Info@e-city.lt       
       Tel: 
 

                                                      ____________ _______________ 
       (Vardas Pavardė, parašas)  


