
1. Sąvokos

1.1. Automobilis – transporto priemonė, kurios tikslūs duomenys nurodyti Sutartyje.

1.2.  Savininkas – UAB “DK Investicijos” Rodūnios kelias 3, Vilnius. Įmonės kodas 300147633 ; PVM kodas LT100004027713,

A/S LT20 7044 0600 0516 9644 AB SEB bankas, Lietuvos Respublika.

1.3. Nuomotojas – UAB „DK INVESTICIJOS“.

1.4. Nuomininkas – nuomos Sutartyje nurodytas fizinis arba juridinis asmuo.

1.5. Sutartis – ši Nuomos Sutartis su visais tinkamai sudarytais priedais, pakeitimais ir/ar papildymais.

1.6. Super draudimas - tai yra papildomas, laisvai už papildomą užmokestį pasirenkamas paslauga (draudimas). Klientui pasirinkus

ir apsidraudus šiuo draudimu, eismo įvykio metu dalinai taikoma frančizė iki 150 EUR (žiūrėti į draudimo sąlygas).

1.7.  Super easy draudimas - tai yra papildomas, laisvai už papildomą užmokestį pasirenkamas paslauga (draudimas). Klientui

pasirinkus ir apsidraudus šiuo draudimu, eismo įvykio metu netaikoma arba dalinai taikoma frančizė (žiūrėti į draudimo sąlygas).

1.8. Smart draudimas – tai yra papildomas, laisvai už papildomą užmokesti pasirenkamas paslauga (draudimas). Klientui pasirinkus

ir apsidraudus šiuo draudimu, eismo įvykio metu netaikoma arba dalinai taikoma frančizė už stiklų, ratų ir išorinių veidrodėlių

pažeidimus (žiūrėti į draudimo sąlygas).

1.9. Pagalba kelyje paslauga –tai yra papildoma, laisvai už papildomą užmokestį pasirenkama paslauga. Klientui nepasirinkus šios

paslaugos nuomininkas yra pilnai atsakingas už: sugadinto automobilio pristatymą atgal į nuomos punktą, nuleistos padangos

keitimą, automobilio gabenimą auto tralu, išsikrovusio akumuliatoriaus paleidimą, pamesto ar sugadinto rakto pakeitimą. Taip pat,

nepasirinkus šios paslaugos pakaitinis automobilis nėra taikomas.

2. Sutarties dalykas

2.1.  Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai Sutartyje nurodytam nuomos terminui ir už Sutartyje numatytą nuomos mokestį

naudoti Automobilį ir juo naudotis, o Nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomos mokestį ir grąžinti Automobilį ne blogesnės

būklės, nei jį gavo (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą).

2.2. Automobilis išnuomojamas Nuomininko asmeniniams, o ne komerciniams poreikiams tenkinti.

3. Automobilio perdavimas

3.1.  Automobilis Nuomininkui perduodamas šios Sutarties pasirašymo metu. Šalių pasirašyta, ši Sutartis kartu yra ir Automobilio

perdavimo-priėmimo Nuomininkui aktas.

3.2. Automobilis Nuomininkui perduodamas prieš tai įvertinus Automobilio būklę - pilnai sukomplektuotas, techniškai tvarkingas ir

paruoštas eksploatavimui. Nuomininkas, pasirašydamas šią Sutartį, tai patvirtina, nebent Sutartyje būtų nurodyta kitaip arba

perdavimo metu būtų nurodyti ir aptarti trūkumai.

3.3. Automobilio perdavimo Nuomininkui momentu fiksuojama perdavimo metu esanti Automobilio rida bei būklė.

3.4. Jeigu Sutartyje nėra nurodyta kitaip, laikoma, kad Nuomotojas kartu su Automobiliu Nuomininkui taip pat perdavė:

3.4.1.  Transporto priemonės registracijos liudijimą; įprastinį transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo

draudimo Sutarties liudijimą ir transporto priemonės techninės apžiūros taloną;

3.4.2. Automobilio užvedimo, užrakto ir Automobilyje sumontuotos apsaugos sistemos valdymo raktą;

3.4.3. Autoįvykio metu naudojamą „trikampį“, apsaugos atšvaitus.

3.5.  Nuo šios Sutarties, kuri kartu yra laikoma ir Automobilio perdavimo Nuomininkui aktu, pasirašymo momento Nuomininkas

tampa atsakingas už Automobilį ir jam pereina visa atsitiktinio žuvimo ar Automobilio sugedimo rizika bei didesnio pavojaus

šaltinio valdytojo atsakomybė.

3.6.  Nuomininko įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamo vykdymo užtikrinimui taikomas nuo 700 EUR iki 1500 EUR depositas

priklausomai nuo automobilio klasės arba Nuomotojo naudai pateiktas įsipareigojimo įvykdymo pagal sutartį draudimas atitinkamai

sumai pagal automobilių klasę iš priimtinos draudimo kompanijos Lietuvoje.

4. Automobilio naudojimas

4.1. Nuomininkas įsipareigoja:

4.1.1. Naudoti perduotą Automobilį tik pagal šią Sutartį ir tiesioginę Automobilio paskirtį;

4.1.2.  Laikytis Automobilio eksploatavimo instrukcijų (t.y., automatinės greičių dėžės, parkavimo ir kt. Automobilyje įrengtų

mechanizmų), kelių eismo taisyklių ir kitų transporto priemonėms bei jų valdytojams įprastai keliamų reikalavimų;

4.1.3. Vairuoti Automobilį saugiai, atsargiai ir rūpestingai;

4.1.4. Nežinant, kaip naudoti Automobilyje įrengtą įrangą ar mechanizmus ar kaip naudotis atskiromis jų funkcijomis, nesinaudoti

tokiais mechanizmais ir/ar įranga ar atitinkamomis jų funkcijomis ir nebandyti Automobilio techninių galimybių;

4.1.5. Atlyginti visus Nuomotojo patirtus nuostolius dėl neteisėto, pažeidžiant taikomus teisės aktus ar šios Sutarties reikalavimus,

Automobilio naudojimo;

4.1.6. Neperduoti Automobilio naudotis jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Nuomotojo sutikimo;

4.1.7.  Grąžinti automobilį pilnu kuro baku bei kompensuoti pilnai skirtumą, jeigu grąžinama ne pilnu baku. Mokėtina suma

apskaičiuojama pagal Nuomotojo nurodytas kuro kainas.

4.1.8.  Visais atvejais nedelsiant pranešti Nuomotojui telefonu +37052500128, jeigu yra įtariama, kad Automobilis yra pavogtas,

sunaikintas, sugadintas, jei Automobilis pateko į autoįvykį, sugenda, automobilio informacinės sistemos praneša apie gedimą ar

aptarnavimą arba dėl bet kokių kitų priežasčių tampa nebetinkamu naudoti ar paaiškėja bet kokios kitos svarbios aplinkybės;

4.1.9.  Visais atvejais įvykus autoįvykiui, privaloma nedelsiant apie jį informuoti atitinkamas valstybės institucijas ir/ar policijos

pareigūnus ir Nuomotoją, ir imtis visų priemonių, kurių atitinkamomis aplinkybėmis buvo galima imtis, siekiant sumažinti kilusią

žalą ar išvengti jos padidėjimo;

4.1.10.  Jeigu Automobilio nuomos metu Automobiliu naudojamasi pažeidžiant Sutarties sąlygas yra taikoma 1000 EUR dydžio

bauda.

4.1.11.  Saugoti Nuomotojo perduotus Automobilio dokumentus, Automobilio užvedimo ir/ar užraktų ir/ar apsaugos sistemų

valdymo raktą bei kitus Automobilyje esančius daiktus, įrengimus ar mechanizmus, o bent vieną iš jų praradus ar jam sugedus,

nedelsiant apie tai pranešti Nuomotojui ir atlyginti pastarajam dėl to kilusius nuostolius;

4.1.12.  Dėti visas protingas pastangas, siekiant užtikrinti Automobilio saugumą tiek jo naudojimo metu, tiek ir tuo laikotarpiu,

kuriuo jis nėra faktiškai naudojamas; šiuo tikslu Nuomininkas įsipareigoja nepalikinėti Automobilio nepakankamai saugiose vietose,

nepalikti Automobilyje raktelių ar dokumentų, taip pat užtikrinti, jog Automobilio nenaudojant, jis būtų užrakintas ir būtų

aktyvuotos visos jame įrengtos apsaugos sistemos.

4.1.13. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje kilometražo bei įvažiavimo mokesčių nėra. Išvažiuoti iš Lietuvos, Latvijos, Estijos

ar Lenkijos šalių teritorijų yra griežtai draudžiama. Nuomininkui išvažiavus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ar Lenkijos šalių ribų

Nuomininkas turi kompensuoti Nuomotojui 1000 EUR dydžio baudą.

4.2. Nuomininkas neturi teisės:

4.2.1.  Naudoti Automobilį bet kokioje sportinėje ar varžytuvių pobūdžio veikloje, naudoti Automobilį kaip mokomąją priemonę,

žmonių ar daiktų pervežimui už atlygį, daiktų, viršijančių tokiu Automobiliu galimų saugiai transportuoti daiktų gabaritus, taip pat

bet kokiai kitai įstatymais draudžiamai veiklai;

4.2.2. Vykti su Automobiliu į užsienį, be Savininko leidimo;

4.2.3. Suteikti Automobilį naudotis tretiesiems asmenims, jeigu Šalys nesusitarė kitaip ir neįtraukė papildomo naudotojo į Sutartį;

4.2.4.  Bet kokiais būdais ar priemonėmis keisti Automobilio išorinį apipavidalinimą (užrašus, klijuotą medžiagą ar informaciją),

remontuoti, ardyti Automobilį, perkelti į Automobilį įmontuotus įrenginius į bet kurias kitas transporto priemones ir atvirkščiai,

keisti ar daryti įtaką jų parodymams.

4.2.5. Eksploatuoti Automobilį apsvaigus nuo alkoholio, haliucinogeninių vaistų, narkotinių medžiagų ar bet kokių kitų medžiagų,

silpninančių sąmonę ar sugebėjimą reaguoti.

4.3. Nuomotojas įsipareigoja:

4.3.1. Suteikti Nuomininkui techniškai tvarkingą ir sukomplektuotą Automobilį.

4.3.2. Nuomotojas patikrina kiekvieno grąžinamo Automobilio būklę ir atžymi apie pastebėtus trūkumus Sutartyje. Jeigu grąžinimo

metu Automobilio būklės patikrinti negalima, Nuomininkui sutikus Automobilis patikrinamas atsiradus artimiausiai galimybei jam

nedalyvaujant. Nustačius Automobilio trūkumus vėliau Nuomininkas yra nedelsiant apie tai informuojamas. Jeigu Automobilio

patikrinti grąžinimo metu nėra galimybės, Šalys susitaria dėl atidėto Automobilio patikrinimo termino ir atžymi tai Sutartyje. Jeigu

Nuomininkas atsisako patikrinti Automobilio būklę kartu su Nuomotojo atstovu, laikoma, kad Automobilio būklė grąžinimo metu

nebuvo įvertinta dėl Nuomininko kaltės. Nuomotojui išlieka teisė tikrinti Automobilio būklę iki bus pilnai ir visapusiškai įsitikinta,

jog Automobilis grąžintas be trūkumų.

4.3.3. Jeigu nenustatyti Automobilio pažeidimai ir nėra kitų objektyvių priežasčių (kelių eismo taisyklių pažeidimų ir t.t.), grąžinti

Nuomininkui sulaikytą užstatą be jokių atskaitymų.

5. Nuomininko atsakomybė

5.1.  Nuomininko atsakomybė kiekvieno atskiro auto įvykio metu, išskyrus tyčią, didelį neatsargumą, aplaidumą, ribojama iki 700

EUR arba 1500 EUR (pagal automobilio klasę).

5.2.  Nepaisant Nuomotojo teisės drausti Automobilį ar Nuomininko pasirinkto draudimo, Nuomininkas visais atvejais privalo

atlyginti Nuomotojui visą ir bet kokią Automobiliui padarytą žalą, jei Automobiliui padarytos žalos dėl Nuomininko veiksmų

neatlygintų draudikas.

5.3.  Tuo atveju, jei kompetentingos institucijos sprendimu nustatoma, kad dėl žalos Automobiliui padarymo yra kaltas konkretus

tretysis asmuo, Nuomotojui tenka visos ir bet kokios Nuomininko reikalavimo teisės į žalą Automobiliui padariusį asmenį, o

Nuomininkas tokiais atvejais bet kokiame ginčo procese privalo stoti Nuomotojo pusėje ir imtis visų veiksmų, ginant Nuomotojo

interesus.

5.4.  Tuo atveju, jei žalos Automobiliui padarymo atveju kompetentingos institucijos sprendimu nėra nustatomas dėl žalos

Automobiliui padarymo kaltas asmuo, Nuomininkas tokią žalą atlygina 5.2. p. nustatyta tvarka.

5.5. Jeigu Automobilio trūkumai atsiranda dėl to, kad Nuomininkas pažeidė šioje Sutartyje ar taikomuose įstatymuose Automobilio

valdytojams nustatytus įsipareigojimus, Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visas Automobilio remonto, jo gabenimo į

remonto/aptarnavimo vietą bei visas kitas su tuo susijusias išlaidas, įskaitant ir Nuomotojo per atitinkamų Automobilio sugadinimų

ar trūkumų šalinimo laiką negautas pajamas.

5.6.  Nuomininko atsakomybė yra neribojama, jeigu Nuomininkas, nepriklausomai nuo priežasčių, negali grąžinti Automobilio

ir/arba raktų ir/arba dokumentų. Tuo atveju kai Automobilis grąžinamas Nuomotojo nedarbo metu specialioje nurodytoje raktų ir

dokumentų grąžinimo vietoje (ADCPARKING aikštelėje), Nuomininkas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą kai įvykdytos

6.3. p. nurodytos sąlygos. Nuomininkui negalint grąžinti Automobilio ir/arba raktų ir/arba dokumentų arba kai Nuomotojas negali

šių daiktų surasti specialiai nurodytoje ir šalių aptartoje raktelių ir dokumentų palikimo vietoje, Nuomininkas privalo pilnai atlyginti

padarytą žalą.

5.7. Pametus Automobilio raktus ar dokumentus, praradus valstybinį numerį, nepataisomai sugadinus padangą, Nuomininkas

sumoka 145.00 EUR baudą.

5.8. Nuomininkas prisiima atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei nuostolius, padarytus tretiesiems asmenims Automobilio

naudojimo metu. Jeigu Nuomininkas neleistinai naudos Automobilį ar kitaip pažeis šią Sutartį, dėl ko Nuomotojas patirs išlaidų

(baudų už kelių taisyklių pažeidimus ar mokesčių sumokėjimas), Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visas tokias Nuomotojo patirtas

išlaidas.

5.9. Natūralus Automobilio nusidėvėjimas nelaikomas Automobilio pabloginimu.

5.10. Nustatant žalos ar nuostolių dydį pagal šią Sutartį, Automobilio vertė skaičiuojama pagal Automobilio gamintojo

rekomenduojamą ar mažmeninę (specializuoto Automobilių pardavėjo) pardavimo kainą su PVM.

5.11. Nuomininko civilinė atsakomybė kiekvieno atskiro autoįvykio metu ribojama iki 1500 EUR, kai nėra Nuomininko tyčios ar

didelio neatsargumo. Esant tyčiai ar dideliam neatsargumui atsakomybė neribojama.

5.12. Jeigu Nuomininkas laikosi šios Nuomos Sutarties sąlygų ir nepažeidžia įsipareigojimų, Nuomininko atsakomybė žalos atveju

atlyginti padarytus nuostolius netaikoma (išskyrus tyčią ir didelį neatsargumą), jeigu Nuomininkas už papildomą mokestį pagal

galiojančius kainoraščius įsigijo Super arba Smart papildomo draudimo paslaugą.

5.13. Atsitikus įvykiui ar negarantiniam automobilio gedimui, kuris neleidžia toliau tęsti kelionės su nuomotu automobiliu bei

neužsisakius papildomos paslaugos PAGALBA KELYJE, Nuomininkas yra pilnai atsakingas už sugadinto automobilio pristatymą

atgal į nuomos punktą, nuleistos padangos pakeitimą, Automobilio gabenimą auto tralu, išsikrovusio akumuliatoriaus paleidimą,

pamesto ar sugadinto rakto pakeitimą bei kitais atvejais nepaminėtais aukščiau.

5.14. SUPER draudimas sumažina vairuotojo atsakomybę iki 150 EUR ir SUPER EASY draudimas sumažina vairuotojo

atsakomybę iki 0 EUR, SMART draudimas sumažina vairuotojo atsakomybę iki 0 EUR už stiklų, ratų ir išorinių veidrodėlių

pažeidimus žalos eismo dalyviams atlyginimo, jei automobilis atsitiktinai pateko į eismo įvykį, įvykus automobilio vagystei ar

vandalizmo aktui, kurio nebuvo galima numatyti. Įvykus vagystei būtina pateikti automobilio dokumentus ir raktelius, kitu atveju

draudimas negalioja. Į SUPER draudimo kainą nėra įskaičiuota PAGALBA KELYJE paslauga, kuri perkama atskirai.

6. Automobilio grąžinimas

6.1. Automobilį Nuomininkas privalo gražinti Nuomotojui ne vėliau nei šioje Sutartyje nustatytu laiku ir adresu, o Nuomotojui šioje

Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukus Sutartį, - nedelsiant po to, kai bet kokia forma gauna pranešimą apie Sutarties

nutraukimą.

6.2. Automobilis grąžinamas Nuomotojui atliekant įrašus šios Sutarties grąžinimo skiltyje, jeigu tai yra objektyviai įmanoma. Tuo

atveju kai Nuomininkas grąžina Automobilį Vilniaus oro uoste Nuomotojo nedarbo metu, Nuomininkas privalo užtikrinti ir palikti

Automobilį šalių aptartoje Nuomotojo nurodytoje ir specialiai pažymėtoje automobilių parkavimo aikštelėje (ADCPARKING),

adresu Rodūnios g. 3, Vilnius, bei palikti (įmesti) Automobilio raktelius į specialiai pažymėtą raktų surinkimo dėžę esančią

ADCPARKING aikštelėje.

6.3. Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį tokios būklės, kurios gavo (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą). Su grąžinamu

Automobiliu, Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui visus jam perduotus prie Automobilio priedus, nurodytus 3.4. p.

Nuomininkas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti nurodytus su Automobiliu susijusius daiktus, įskaitant, bet

neapsiribojant, Automobilio rakteliais, dokumentais (techniniu pažymėjimu, talonu, draudimo polisais), kai šie daiktai perduodami

asmeniškai Nuomotojo atstovui arba kai Automobilis grąžinamas ne darbo metu, kai Nuomotojas (atstovas) atvykęs į nuomos

punktą suranda ir pasiima visus paliktus ir Nuomininkui nuomos laikotarpio pradžioje perduotus daiktus.

6.4. Automobilis privalo būti grąžintas nepažeistais ratais ir padangomis, be įlenkimų ar įbrėžimų, nesubraižytais stiklais,

nesugadintais sėdynių apmušalais bei kitais išorės ir vidaus elementais ir detalėmis.

6.5. Nuomotojas neatsako už Automobilyje Nuomininko paliktus daiktus.

6.6. Jeigu Nuomininkas negrąžina Automobilio ilgiau kaip 4 valandas po nuomos Sutarties pabaigos ir jos atskiru susitarimu

nepratęsia, Nuomotojas turi teisę nedelsiant kreiptis į teisėsaugos institucijas, paskelbdamas Automobilį pavogtu.

7. Papildomos sąlygos

7.1. Automobilio viduje rūkyti draudžiama. Jeigu dėl rūkymo atsiranda žala automobiliui, nuomininkui taikoma 150 EUR bauda.

Nuomininkas privalo atlyginti kitą su tuo susijusią žalą, kurios nedengia bauda.

7.2. Nuomotojas informuoja Nuomininką, kad Automobilyje yra sumontuotas tikslios Automobilio buvimo vietos nustatymo

įrenginys ir saugaus greičio matavimo sistema (toliau Įrenginys), siekiant užtikrinti saugumą bei šios Sutarties sąlygų laikymąsi ir

fiksuoti Kelių eismo taisyklių (toliau KET) pažeidimus. Apie įrengtą koordinačių nustatymo įrenginį pažymima Sutartyje

Automobilio perdavimo metu. Užfiksavus sumontuotu Įrenginiu šios Sutarties ar KET pažeidimą, Nuomotojas apie tai praneša

Nuomininkui ir konstatuoja pažeidimą. Šalys remiasi duomenimis iš sumontuoto Įrenginio. Visi surinkti duomenys yra laikomi

Nuomotojo nuosavybe ir tinkamu įrodymu bei yra teisingi, kol neįrodyta kitaip.

7.3. Šalys sutinka, kad, jeigu prieš įvykį ar įvykio metu saugaus greičio matavimo sistema fiksuoja, kad leistinas greitis buvo

viršytas ir Nuomininkas yra įvykio kaltininkas, SMART, SUPER, SUPER EASY draudimai bei žalos atsakomybės ribojimas

negalioja ir visa atsakomybė už padarytą žalą Nuomotojui (turtui) tenka Nuomininkui, bei Nuomininkas įsipareigoja pilnai atlyginti

padarytą žalą.

7.4. Nuomininkas patvirtina, jog jeigu šalys aptarė ir sutartyje nurodė, jog Automobilis bus grąžintas Nuomotojo nedarbo metu,

specialiai nurodytoje parkavimo vietoje, Nuomininkas žino ir buvo supažindintas su Automobilio raktelių ir dokumentų grąžinimo

vieta ir jų palikimu specialioje dėžėje.

7.5. Nuomotojas turi teisę, kilus įtarimui, kad Nuomininkas ne pagal paskirtį naudoja nuomojamą Automobilį, tyčia ar dėl didelio

neatsargumo ar aplaidumo žaloja Nuomotojo turtą, ar kitaip grubiai pažeidžia šios Sutarties sąlygas, bet kada nutraukti Nuomos

Sutartį, nesilaikant sutarto termino ir pareikalauti Nuomininkui nedelsiant grąžinti Automobilį.

7.6. Jeigu Nuomininkas Automobilio nuomos laikotarpiu padarys pažeidimą ar kitą nusikalstamą veiką, Nuomotojas turi teisę teikti

su Nuomininku susijusius duomenis teisėsaugos institucijoms.

7.7. Ši Sutartis gali būti keičiama ar papildoma tik rašytiniu Šalių susitarimu.

7.8. Visi nesutarimai ar ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarka.

7.9. Nuomininkas yra informuotas ir supranta, kad visi šios sutarties pasirašymo metu pateikti asmens duomenys bus Nuomotojo

(kuris yra duomenų valdytojas) tvarkomi automobilio nuomos paslaugos teikimo tikslu ir saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir

dar 3 metus jai pasibaigus. Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas – duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios

šalis yra duomenų subjektas. Detali informacija apie tvarkomus asmens duomenis, tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo laikotarpį

ir kita su tuo susijusi informacija yra viešai prieinama Nuomotojo tinklapyje www.adcrent.com skiltyje „Privatumo politika“.

Nuomotojas, tvarkydamas surinktus asmens duomenis vadovaujasi Nuomotojo asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Nuomininkas, gali kreiptis į Nuomotojo darbuotoją žodžiu (arba el. paštu personaldata@dkinvest.lt) ir šis atsakys į Nuomininko

klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu ir / ar atskiru prašymu pateiks Nuomininkui privatumo politikos ir / ar asmens

duomenų tvarkymo taisyklių kopiją. Kitomis teisėmis duomenų subjektai gali pasinaudoti Nuomotojo privatumo politikoje nurodyta

tvarka. Pažymėtina, kad Nuomotojas gali panaudoti šio punkto pagrindu suteiktus elektroninių atsiskaitymo priemonių duomenis,

kai Nuomininkas palieka Automobilį 6.2. p. numatytu ir aptartu atveju ir//arba jei Nuomininkas neatlygina Nuomotojo turtui

padarytos žalos šioje sutartyje numatyta tvarka ir/arba jos nepadengia draudimo bendrovė ir/arba neatsiskaito už suteiktas paslaugas.

8. Nuomotojo taikomi įkainiai

8.1. Automobilio pristatymas Nuomininkui Vilniaus mieste darbo valandomis - 30.00 EUR

8.2. GPS –3 EUR/para.

8.3. Vaikiška kėdutė –3 EUR/para.

8.4. Papildomas vairuotojas –1.5 EUR/para.

8.5. 4G ir wifi – 2 EUR/para.

8.6. Trečių šalių draudimo administraciniai mokesčiai – 50 EUR

8.7. Automobilio žalos administravimo mokesčiai (Tik jei SUPER EASY draudimas nebuvo pasirinktas) – 50 EUR

9. Baudos

9.1. Išvykimas iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos – 1000 EUR

9.2. Negrąžinus arba pametus Automobilio raktus Nuomininkas sumoka 450.00 Eur baudą. Negrąžinus arba pametus Automobilio

dokumentus, praradus valstybinį numerį, nepataisomai sugadinus padangą, Nuomininkas sumoka 150.00 EUR baudą.

9.3. Sugadinus arba praradus papildomai išnuomotą navigacinę sistemą ar 4G WIFI įrangą taikoma 145.00 EUR bauda už kiekvieną

įrangos vienetą.

9.4. Automobilio grąžinimas kitu nei Sutartyje nustatytu laiku, prieš tai neinformavus – 15 EUR bauda už kiekvieną papildomą

dieną ir dienos nuomos kainos mokestis už kiekvieną papildomą dieną.

9.5. Automobilio grąžinimas kitoje nei Sutartyje nustatytoje vietoje – 150 EUR

9.6. Bauda už rūkymą Automobilyje - 150.00 EUR.

9.7. Padarius kelių eismo taisyklių pažeidimą arba viešosios tvarkos nusižengimą, imamas 25.00 EUR mokestis už dokumentų

paruošimą nusižengimus administruojančioms valstybinėms institucijos.

9.8. Labai purvinas automobilis (reikalingas cheminis valymas) 90.00 EUR

9.9. Pastačius automobilį į VIP (nudažyta geltonai) arba VIP XXL (nudažyta mėlynai) vietą – bauda 100.00 EUR

9.10. Keliauti su gyvūnais draudžiama. Pažeidimo atveju nustatoma 100.00 EUR bauda.

9.11. Privaloma pateikti teisingą kontaktinę informaciją bei pilną gyvenamosios vietos adresą. Kitu atveju, įvykus eismo įvykiui,

visas su eismo įvykiu atsiradusias išlaidas dengia klientas bei pritaikomas 100.00 EUR mokestis už dokumentų ruošimą.

9.12. Momentinis leistino greičio viršijimas daugiau nei 50 km/h – 50 EUR

9.13. Ištrauktas arba sugadintas telemetrijos įrenginys – 100 EUR

9.14. Praradus ar sugadinus krovimo laidą ar telefono laikiklį taikoma bauda 30.00 EUR.

9.15. Automobilio grąžinimas nepilnu kuro baku jei nebuvo pasirinkta pilno kuro bako paslauga: 2.00 EUR – 1 kuro litras

10. Ginčų sprendimas

10.1. Visiems iš šios sutarties kylantiems ginčams spręsti taikoma LR teisės aktai.

10.2. Visi ginčai sprendžiami LR kompetentinguose teismuose, Vilniaus mieste.
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Taisykles perskaičiau ir su jomis sutinku (Vardas, Pavardė, Parašas)


