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Sąvokos:
Transporto priemonė — motorinė transporto priemonė arba dviratis, kurią Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti
Sutartyje numatytomis sąlygomis.
Transporto priemonės naudojimo terminas - tai laiko tarpas nuo Transporto priemonės atrakinimo/paėmimo iš Stotelės, iki jo
užrakinimo/grąžinimo į Stotelę, momento.
Naudotojas — tai Nuomininko (juridinio asmens) darbuotojas ar kitas jo paskirtas fizinis asmuo, kuriam Nuomininkas suteikia teisę
Nuomininko vardu, sąskaita bei atsakomybe jungtis prie Elektroninės sistemos, atlikti joje operacijas bei naudotis Transporto
priemonėmis. Sutartyje ir šiose Taisyklėse numatyti reikalavimai ir prievolės, taikomos Nuomininkui, mutatis mutandis taikomos ir
Naudotojams.
Paslaugos — tai Transporto priemonės techninės priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninio aptarnavimo) paslaugos,
transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės ir transporto priemonės (KASKO) draudimas, visos Transporto
priemonės eksploatacijai reikiamos medžiagos ir/arba degalai.
Tinklapis — interneto tinklapis, kurio adresas www.citybee.lt.
Kainoraštis — Tinklapyje skelbiami Transporto priemonės Nuomos ir Paslaugų mokesčio dydžiai, kiti mokesčiai ar netesybos.
Stotelė — tai Transporto priemonės stovėjimo aikštelė, iš kurios Nuomininkas pasiima Transporto priemonę ir/ar į kurią jį grąžina.
Stotelės, iš kurios paimama Transporto priemonė ir į kurią grąžinama, gali nesutapti. Tam tikrų modelių, nurodytų Tinklapyje
paskelbtame Kainoraštyje ir pažymėtų žvaigždute (*), motorinės Transporto priemonės privalo būti grąžinamos į tą pačią stotelę, iš
kurios Nuomininkas šias motorines Transporto priemones pasiėmė. Stotelių sąrašas yra nurodytas elektroninėje sistemoje.
Elektroninė sistema — tai Transporto priemonių rezervavimo sistema, esanti Tinklapyje arba mobilioje aplikacijoje.
Transporto priemonės sistema — tai Transporto priemonėje įdiegta elektroninė sistema, kuri fiksuoja Transporto priemonės buvimo
vietą, Transporto priemonės nuvažiuotą atstumą, Transporto priemonės naudojimo laiką, Degalų kortelės panaudojimą ir kitus su
Transporto priemone ir jos naudojimu susijusius duomenis ir juos persiunčia Nuomotojui.
1. Sutarties objektas
1.1. Šia Sutartimi Nuomotojas įsipareigoja suteikti Nuomininkui nuomos teisę laikinai valdyti ir naudotis Transporto priemonę teikiant
Paslaugas, o Nuomininkas įsipareigoja naudotis Transporto priemone Sutartyje numatytomis sąlygomis, mokėti už jį nuomos mokestį bei
mokestį už Paslaugas.
1.2. Pasirašius šią Sutartį, Nuomininkui suteikiami prisijungimo prie Elektroninės sistemos duomenys. Nuomininkas įsipareigoja
saugoti suteiktus prisijungimo prie Elektroninės sistemos duomenis ir slaptažodžius, nedelsdamas informuoti apie jų praradimą. Už šių
duomenų apsaugą yra atsakingas Nuomininkas.
1.3. Transporto priemonės rezervacijos vykdymo tvarka, Transporto priemonės naudojimo tvarka, Transporto priemonės apžiūros
sąlygos, Transporto priemonės trūkumų ir neatitikimų sąlygos bei kitos su Transporto priemonės nuoma ir Paslaugomis susijusios sąlygos
numatytos paslaugų teikimo taisyklėse (toliau — Paslaugų teikimo taisyklės, Taisyklės), kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir
kurios yra skelbiamos Tinklapyje. Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti Paslaugų teikimo taisykles prieš 10 (dešimt) kalendorinių
dienų paskelbęs apie tai Tinklapyje ir pranešęs apie tai Nuomininkui el. paštu.
1.4. Nuomininkas, sudaręs Sutartį, turi teisę, naudodamasis elektroniniais kanalais, atlikti su Transporto priemonės rezervavimu
susijusias operacijas Elektroninėje sistemoje. Sutartis yra vienašališkai neatšaukiamas Nuomotojo ir Nuomininko susitarimas, kad
Nuomininko nurodymai, atlikti Elektroninėje sistemoje, turi tokią pat privalomą teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose
ir yra leistina kaip įrodinėjimo priemonė teisme.
1.5. Prieš pradėdamas naudotis Transporto priemone, Nuomininkas įsipareigoja Transporto priemonę apžiūrėti, ir nustatęs, kad yra
akivaizdžių išoriškai matomų Transporto priemonės pažeidimų, Nuomininkas įsipareigoja apie tai pranešti Nuomotojui Paslaugų teikimo
taisyklėse numatyta tvarka. Priešingu atveju laikoma, kad visi pažeidimai atsirado Nuomininko Transporto priemonės naudojimo
terminu ir už juos atsakingas yra Nuomininkas.
1.6. Pasinaudojęs Transporto priemone, Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Transporto priemonę į norimą Stotelę, išskyrus tam tikrų
modelių, nurodytų Tinklapyje paskelbtame Kainoraštyje ir pažymėtų žvaigždute (*), motorines Transporto priemones, kurias privaloma
grąžinti į tą pačią stotelę, iš kurios Nuomininkas/Naudotojas šias motorines Transporto priemones pasiėmė, tokios būklės, kokios
Nuomininkas pasiėmė, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, kaip tai aprašyta Paslaugų teikimo taisyklių 8.2 p.
2.
Transporto priemonės eksploatavimo sąlygos
2.1. Nuomininkas įsipareigoja naudotis Transporto priemonekaip atidus ir rūpestingas savininkas, naudoti jį tik pagal tiesioginę
paskirtį.
2.2. Nuomininkas įsipareigoja laikytis Transporto priemonės gamintojo nustatytų Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų,
instrukcijų bei rekomendacijų, nurodytų Tinklapyje, teisės aktais nustatytų kelių eismo taisyklių bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų.
Nuomininkas taip pat įsipareigoja laikytis tų Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, kurie nors ir aukščiau nepaminėti, tačiau
laikomi įprastais tokio pobūdžio turto naudojimui.
2.3. Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant pranešti Nuomotojui ir atitinkamai valstybinei institucijai (pvz. policija, priešgaisrinė tarnyba)
jeigu Transporto priemonė yra sunaikinama, sužalojama, sugenda ar kitaip tampa netinkama naudoti, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės
trukdančios valdyti ir naudoti Transporto priemonę ar užtikrinti normalias jo eksploatavimo sąlygas.
2.4. Nuomininkas neturi teisės be raštiško Nuomotojo sutikimo Transporto priemonės subnuomoti, perduoti savo teises ir pareigas

pagal Sutartį ar perduoti Transporto priemonę ar leisti/sudaryti sąlygas juo naudotis kitam asmeniui.
3.
Atsakomybė.
3.1. Nuomininkas yra visiškai atsakingas už Transporto priemonę visą Transporto priemonės naudojimo terminą. Transporto
priemonės naudojimo terminu Nuomininkui tenka Transporto priemonės padidinto pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė.
3.2. Nuomininkas supažindintas ir sutinka, jog motorinės Transporto priemonės atrakinimas arba užrakinimas dėl ryšio operatorių
(kiekvienas veiksmas atskirai) gali užtrukti iki 1 minutės ir šis laikas yra įtraukiamas į rezervacijos kainą, kaip paslaugos naudojimas.
3.3. Nuomininkas neatsako už Transporto priemonės gedimus, kurie atsirado Transporto priemonės eksploatavimo metu ir yra
ankstesnio Transporto priemonės eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Nuomininkas nedelsiant apie juos
informavo Nuomotoją telefonu ir vykdė Nuomotojo duotas instrukcijas.
3.4. Jeigu Transporto priemonės naudojimo terminu Transporto priemonė yra apgadinama, sunaikinama arba prarandama (įskaitant,
bet neapsiribojant, Transporto priemonės konfiskavimu), taip pat jei prarandami, sunaikinami ar sugadinami Transporto priemonės
priedai (pvz. užvedimo raktas), Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui Kainoraštyje nustatyto dydžio baudą (besąlyginės
išskaitos sumą) ir atlyginti Nuomotojui padarytą žalą ir nuostolius, tiek, kiek jie viršija baudos dydį ir jeigu jų neatlygina Transporto
priemonę apdraudusi draudimo bendrovė. Šiuo atveju neturi įtakos priežastys, dėl kurių draudimo bendrovė nuostolių neatlygina
(besąlyginė išskaita, nedraudiminis įvykis ar kt.). Jeigu Transporto priemonė apgadinama, sunaikinama arba prarandama (įskaitant, bet
neapsiribojant, Transporto priemonės konfiskavimu) Nuomininkui pažeidus Kelių eismo taisykles ar kitus su kelių eismu, saugumu
susijusius teisės aktus, Nuomininkas privalo atlyginti visus Nuomotojo nuostolius pilnai. Taip pat konkrečiais atvejais, nurodytais žemiau,
draudimo bendrovė atlyginusi žalą Nuomotojui įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę (regreso teisę) išsiieškant visą išmokėtą draudimo
išmoką iš Nuomininko jei dėl šio kaltės ar veiksmų buvo padaryta žala Nuomotojo transporto priemonei. Atvejai, kai draudimo bendrovė
įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į Nuomininką yra nurodyti Paslaugų teikimo taisyklių 12.7. punkte.
3.5. Jeigu naudojant Transporto priemonę jis išsipurvina daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje), Nuomininkas
privalo atlyginti Kainoraštyje nurodytus mokesčius, o jeigu nenurodyta - Transporto priemonės plovimo ir valymo išlaidas.
3.6. Tuo atveju, jeigu dėl Nuomininko kaltės naudojantis Transporto priemone arba dėl tokio naudojimosi atsiradusių aplinkybių
Transporto priemonė yra konfiskuojama, sulaikoma arba prarandamos ar apribojamos bet kokios kitos teisės į ją, Nuomininkas iki
Transporto priemonės grąžinimo Nuomotojui privalo vykdyti visas Sutarties sąlygas, susijusias su šia Transporto priemone, įskaitant
Sutarties 4.1. ir 4.3. p. numatytus įsipareigojimus. Nuomininkas taip pat privalo atlyginti visus Nuomotojo nuostolius, patirtus dėl šiame
Sutarties punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo.
3.7. Nuomininkas įsipareigoja vykdyti Transporto priemonę apdraudusios draudimo bendrovės nustatytų draudimo taisyklių
reikalavimus. Draudimo taisyklės yra paskelbtos Tinklapyje.
3.8. Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą tretiesiems asmenims Transporto
priemonės naudojimo terminu. Jeigu Nuomininkas netinkamai eksploatuos Transporto priemonę ar kitaip pažeis šią Sutartį ir dėl to
Nuomotojas patirs nuostolių (pvz.: mokesčių ar baudų valstybinėms institucijoms ar tretiems asmenims mokėjimų, kt.), Nuomininkas
įsipareigoja juos atlyginti. Nuomininkas patvirtinta ir sutinka, jog visa Nuomotojo turima Nuomininko asmeninė informacija gali būti
perduodama valstybės institucijoms ir/arba antstoliams mokesčių ar baudų sumokėjimo ir išieškojimo tikslais.
3.9. Nuomotojui pareikalavus, Nuomininkas už bet kurį Sutartyje ar Paslaugų teikimo taisyklėse numatyto įsipareigojimo nevykdymą,
pažeidimą ar netinkamą vykdymą įsipareigoja sumokėti Nuomotojui Kainoraštyje nustatyto dydžio baudą, jeigu Sutartyje ar Taisyklėse už
atitinkamą pažeidimą nenumatyta kitokia atsakomybė.
3.10. Jeigu Sutartyje nenumatyti kitokie terminai, netesybas (baudas ir delspinigius) bei nuostolius, kompensacijas ir kitas mokėtinas
sumas Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo.
3.11. Už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku
nesumokėtos sumos.
3.12. Jeigu Nuomotojas neužtikrina Nuomininko tinkamai pagal Sutartį bei Taisykles rezervuotos Transporto priemonės nuomos (t. y.
rezervuotos Transporto priemonės arba kitos Transporto priemonės Nuomininko rezervuotu metu nėra Stotelėje arba ji techniškai
netvarkinga ir jos negalima eksploatuoti), Nuomininkui apie tai informavus Nuomotoją telefonu, Nuomotojas įsipareigoja Nuomininko
pasirinkimu (1) atlyginti Nuomininkui telefonu suderintas taksi išlaidas, neviršijant Kainoraštyje nurodytos sumos (išlaidos atlyginamos
pagal Nuomininko pateiktą sąskaitą, suteikiant Elektroninėje sistemoje nurodytos sumos dydžio nuolaidą naudojimusi Transporto
priemone ateityje) arba (2) ne vėliau kaip per 1 h pristatyti Nuomininkui kitą Transporto priemonę.
3.13. Nuomotojas neatsako už vietos savivaldos institucijų, Stovėjimo vietose ir aikštelėse esančių trečiųjų asmenų, taip pat kitų
Transporto priemonių naudotojų veiksmus ar neveikimą. Nuomotojas taip pat neatsako už nuostolius, kuriuos Nuomininkas patiria ar
gali patirti, dėl Transporto priemonės neefektyvaus naudojimo bei už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Transporto priemonė neatitiko
Nuomininko lūkesčių. Bet kokiu atveju, Nuomotojas neatsako už jokius netiesioginius nuostolius, pagal Sutartį atlyginami nuostoliai
negali būti didesni, nei suma, kurią padengiant šiuos nuostolius išmokėtų jo civilinę atsakomybę apdraudusi draudimo bendrovė.
4. Atsiskaitymo sąlygos
4.1. Nuomininkas moka Nuomotojui nuomos mokestį pagal Transporto priemonės rezervavimo metu galiojantį Kainoraštį.
4.2. Transporto priemonės naudojimo laikas pradedamas skaičiuoti Transporto priemonės sistemoje nuo Transporto priemonės
atrakinimo ir/arba paėmimo iš stotelės iki Transporto priemonės faktinio grąžinimo į Stotelę ir užrakinimo momento. Maksimalus
Transporto priemonės naudojimo terminas yra 7 paros.
4.3. Už kiekvieną Transporto priemone nuvažiuotą kilometrą, viršijantį į Kainoraštyje nurodytą minutės kainą įskaičiuotą nemokamų
kilometrų skaičių, Nuomininkas moka Nuomotojui Paslaugų mokestį (toliau — Paslaugų mokestis) pagal Transporto priemonės
rezervavimo metu galiojantį Kainoraštį. Paslaugų mokestis apskaičiuojamas Transporto priemone nuvažiuotų kilometrų, neįskaičiuotų į
Nuomos mokestį, skaičių dauginant iš Kainoraštyje nurodyto kilometro kainos. Transporto priemone nuvažiuotas atstumas apvalinamas į
didesnę pusę kilometro tikslumu.
4.4. Nuomotojas turi teisę savo išimtine diskrecija suteikti Nuomininkui kredito limitą paslaugoms - didžiausią leistiną Nuomininko
galimą kaupti neapmokėtą už paslaugas sumą. Nuomotojas turi išimtinę teisę bet kada, o taip pat ir 4.10. punkte numatytais atvejais, šį
kredito limitą keisti, panaikinti, sumažinti ar padidinti.
4.5. Nuomininkas, privalo susieti savo mokėjimo kortelę su savo elektronine paslaugų paskyra. Su elektronine paslaugų paskyra
susieta mokėjimo kortelė turi leisti atlikti automatinius nuskaitymus nuo su kortele susietos kliento sąskaitos. Pasiekus Kainoraštyje
nurodytą sumą, už suteiktas paslaugas bus nuskaitomi pinigai iš aukščiau nurodytos kortelės automatiškai. Jei suma nebus pasiekta,
pinigai bus nuskaitomi automatiškai vieną kartą per mėnesį po sąskaitų faktūrų išsiuntimo Nuomininkui. Tačiau jei nepavyks nuskaityti

pinigų ir/ar aukščiau nurodytoje kortelėje nepakaks lėšų, tokiu atveju nauja Transporto priemonės rezervacija nebus galima, o
elektroninė paslaugų paskyra bus laikinai blokuojama, kol nebus sumokėta ir pilnai atsiskaityta už visus priskaičiuotus mokėjimus pagal
Sutartį, Taisykles ir Kainoraštį.
4.6. Jei po Sutarties sąlygų, Taisyklių ar Kainoraščio pakeitimų, apie kuriuos Nuomininkui pranešama Sutarties ir Taisyklių nustatyta
tvarka, įsigaliojimo momento Nuomininkas Sutarties pagrindu Transporto priemonėmis naudosis toliau, tokiu atveju bus laikoma, kad jis
sutinka su Nuomotojo atliktais Sutarties ir/ar Taisyklių pakeitimais. Jeigu Nuomininkas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis
privalo ne vėliau kaip iki Sutarties ir/ar Taisyklių įsigaliojimo dienos grąžinti Transporto priemonę į Stotelę ir tinkamai užbaigti Transporto
priemonės rezervaciją, toliau nesinaudoti Sutartyje ir Taisyklėse nurodytomis paslaugomis.
4.7. Jeigu nėra atliekamas automatinis nuskaitymas už paslaugas pagal šios Sutarties 4.5 punktą, Nuomininkas privalo atsiskaityti
pagal šią Sutartį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Mokesčiai yra apskaičiuojami vadovaujantis Elektroninės
sistemos ir Transporto priemonės sistemos duomenimis. Nuomotojas, remdamasis Elektroninės ir Transporto priemonės sistemų
duomenimis, išrašo PVM sąskaitą faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas iki einamojo mėnesio 5 (penktos) darbo dienos ir
išsiunčia el. paštu Nuomininkui. Taip pat, Nuomininkas visada gali peržiūrėti išrašytas sąskaitas savo elektroninėje paslaugų paskyroje.
Nuomininkas, gavęs sąskaitas, privalo per 5 (penkias) darbo dienas patikrinti, ar sąskaitose nurodyti duomenys yra teisingi, bei el. paštu
informuoti apie pastebėtus neatitikimus. Bet kokio pobūdžio pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodyta informacija, Nuomininkas
privalo pateikti per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo sąskaitos gavimo dienos. Nuomininkui nepateikus pretenzijų per aukščiau
nurodytą terminą, laikoma, kad Nuomininkas su pateikta sąskaita sutinka. Jei Nuomininko pretenzijos teikiamos po nurodyto termino,
Nuomininkui taikomas Sutarties 4.8. punkte nurodytas mokestis.
4.8. Jeigu Nuomininkas nori perrašyti/pakoreguoti jam išrašytą sąskaitą faktūrą ne dėl Nuomotojo kaltės (pvz. Nuomininkas nurodė
neteisingus rekvizitus arba fizinio asmens sąskaita perrašoma juridinio asmens vardu), už sąskaitos faktūros perrašymą/pakoregavimą,
skaičiuojamas papildomas mokestis, nurodytas Kainoraštyje.
4.9. Jeigu Nuomininkas vėluoja mokėti Transporto priemonės nuomos ir Paslaugų mokesčius arba turi uždelstų mokėjimų,
Nuomininkas negalės atlikti naujos Transporto priemonės rezervacijos tol, kol nebus pilnai bei visiškai atsiskaityta su Nuomotoju.
4.10. Nuomininkui besinaudojant paslaugomis ir pasiekus limitą, nurodytą Kainoraštyje, Nuomotojas turi teisę anksčiau Sutartyje
numatyto termino pareikalauti Nuomininką sumokėti už Transporto priemonės nuomą ir paslaugas, kuriomis Nuomininkas pasinaudojo
iki Nuomotojo pareikalavimo. Jeigu Nuomininkas per sutartą terminą nesumoka aukščiau nurodytos sumos, jis privalo ne vėliau kaip per
1 valandą nuo Nuomotojo pareikalavimo grąžinti Transporto priemonę į Stotelę ir tinkamai užbaigti Transporto priemonės rezervaciją.
Nuomininkui neatsiskaičius ar negrąžinus Transporto priemonės į Stotelę, Nuomotojas turi teisę blokuoti Nuomininko prieigą prie
Elektroninės sistemos, blokuoti naudojimąsi Transporto priemone (užblokuoti Transporto priemonės užvedimą) iki tol, kol Nuomininkas
padengs už panaudotas paslaugas sukauptą sumą bei pranešti policijai apie neteisėtai pasisavintą Transporto priemonę .
4.11. Jeigu Nuomininkas vėluoja grąžinti Transporto priemonę iki šios Sutarties 4.2. punkte numatyto maksimalaus Transporto
priemonės naudojimo termino pabaigos, Nuomininkui taikoma Kainoraštyje nurodyta bauda už Sutarties punkto nevykdymą, taip pat už
kiekvieną Transporto priemonės vėlavimo grąžinti minutę skaičiuojamas Kainoraštyje nurodytas Transporto priemonės nuomos
mokestis už kiekvieną vėlavimo minutę, taip pat skaičiuojamas Paslaugų mokestis už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą (vėlavimo atveju
Kainoraštyje nurodytos sąlygos dėl į nuomos terminą įskaičiuotų nemokamų kilometrų nėra taikomos). Sutarties 4.2. punkte numatytas
maksimalus Transporto priemonės naudojimo terminas gali būti pratęstas atskiru Šalių susitarimu, netaikant Sutarties 4.11. punkte
numatytos prievolės.
4.12. Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti Kainoraštį apie tai prieš 10 dienų paskelbdamas Tinklapyje bei išsiųsdamas pranešimą
Nuomininkui el. paštu.
5.
Sutarties galiojimas ir pasibaigimas
5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja neribotą terminą.
5.2. Nuomotojas turi teisę vienašališkai pakeisti šią Sutartį apie, tai iš anksto, prieš 10 dienų (jeigu Sutartyje nenustatytas kitoks
terminas) informavus Nuomininką el. Paštu arba pateikus naujos redakcijos sutartį prieš Transporto priemonės rezervacijos kūrimą.
Nuomininkas sutinka arba nesutinka su Nuomotojo siūlomais pakeitimais Sutarties 4.6 punkte numatyta tvarka.
5.3. Lietuvos Respublikos institucijoms priėmus sprendimus, kuriais keičiami ar nustatomi nauji į Sutartyje ar taisyklėse ar Kainoraštyje
nurodytas kainas įskaičiuotini mokesčiai, rinkliavos ar bet kokios kitos piniginės prievolės, susijusios su Nuomotojo teikiamų paslaugų
apmokestinimu ir galutinės kainos dydžiu, Nuomotojas gali keisti paslaugų kainas, tačiau ne daugiau, nei įtakojo pasikeitusios aplinkybės.
Tokiu atveju Nuomininkui taikomų paslaugų kainų perskaičiavimas nebus laikomas paslaugų kainos ar paslaugų teikimo sąlygų
pakeitimu. Sutarties sąlygų pasikeitimu nebus laikomi ir informacinės paskirties Sutartyje, Taisyklėse skelbiamų duomenų pakeitimas
(pvz., kontaktiniai duomenys, trumpieji numeriai, paslaugos pavadinimas ar kt.). Apie tokius pakeitimus Nuomininką Nuomotojas iš
anksto informuos.
5.4. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nesikreipdama į teismą nutraukti šią Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį raštu prieš 30 dienų.
5.5. Nuomotojas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą, atšaukti Nuomininko rezervacijas ir blokuoti Nuomininko prieigą prie
Elektroninės sistemos, jeigu Nuomininkas nesilaiko Sutarties ir Paslaugų teikimo taisyklių sąlygų. Taip pat, jei Nuomininkas/Naudotojas
nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartį ar Taisykles, Nuomotojas turi teisę pareikalauti, kad Nuomininkas/Naudotojas per Nuomotojo
pareikalautą terminą gražintų Transporto priemonę į artimiausią Stotelę. Jei Nuomininkas/Naudotojas nesutinka arba neįvykdo aukščiau
nurodyto Nuomotojo reikalavimo per Nuomotojo nustatytą terminą, Nuomotojas turi teisę blokuoti Nuomininko prieigą prie
Elektroninės sistemos ir/arba blokuoti naudojimąsi Transporto priemone (užblokuoti Transporto priemonės užvedimą), ir nebeleisti
Nuomininkui/Naudotojui toliau naudoti Transporto priemone, taip pat Nuomotojo darbuotojas turi teisę Transporto priemonę atsiimti
be Nuomininko/Naudotojo. Atnaujinant paslaugų teikimą po apribojimo, taikomas Kainoraštyje nurodytas paslaugų teikimo atnaujinimo
mokestis.
5.6. Nuomotojas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį įspėdamas apie tai Nuomininką raštu prieš 5
(penkias) dienas, jeigu Nuomininkas iš esmės pažeidžia šią Sutartį. Esminiu sutarties pažeidimu laikoma: vėlavimas apmokėti sąskaitas
daugiau kaip 10 kalendorinių dienų; pakartotinis bet kurios šioje Sutartyje numatytos prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas;
jeigu Nuomininkas naudojasi Transporto priemone, nesilaikydamas Paslaugų teikimo taisyklių, Sutarties arba tyčia atlieka nesąžiningus
veiksmus, kurie kenkia ar gali pakenkti Transporto priemonės / Transporto priemonės sistemos veikimui ir kt.
6.
Bendrosios nuostatos
6.1. Šalys susitaria, kad Nuomotojas turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajam su
Nuomotoju susijusiam asmeniui, informuodamas apie tai Nuomininką raštu.

6.2. Jei Nuomininkas negalėjo tinkamai naudotis Nuomotojo paslaugomis, Nuomininkas apie tai turi informuoti Nuomotoją
elektroniniu paštu, telefonu ar raštu. Vadovaujantis visa Nuomininko pateikta bei Nuomotojo turima informacija, ginčą bus siekiama
išspręsti abipusiu taikiu šalių susitarimu arba teisės aktų nustatyta tvarka. Pretenzijos dėl paslaugų turi būti pateiktos ne vėliau kaip per
5 kalendorines dienas nuo paslaugų suteikimo dienos, jeigu Sutartyje nenustatyti kiti terminai. Į Nuomininko kreipimąsi Nuomotojas
sieks atsakyti kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Visi ginčai ir nesutarimai
tarp Šalių, kurių nepavyks išspręsti aukščiau nurodytu būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Nuomotojo buveinės vietą.
6.3. Sutarties sudarymui, vykdymui, pasibaigimui, aiškinimui, ginčų sprendimui yra taikoma Lietuvos Respublikos materialinė teisė.
Nuomininkas:
 Patvirtinu, kad mano Nuomotojui pateikti duomenys, reikalingi šiai sutarčiai sudaryti, yra tikri ir teisingi.
 Patvirtinu, kad esu atidžiai susipažinęs su Sutartimi ir Paslaugų teikimo taisyklėmis, Kainoraščiu, jų sąlygos man išaiškintos prieš
pasirašant Sutartį, sutinku su šiomis sąlygomis; visos Sutarties sąlygos buvo individualiai aptartos. Tinklapyje nuolat yra
skelbiama išsami informacija apie Nuomotojo siūlomas paslaugas, jų teikimo sąlygas bei kainas, atsiskaitymo tvarką, informacija
apie sąskaitų siuntimo būdą bei įkainius ir kt.
 Susipažinau su pavėluotų įsipareigojimų vykdymo pasekmėmis, įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis, Sutarties nutraukimo
pagrindais, nuostolių atlyginimo pagrindais ir tvarka.
 Patvirtinu, kad esu supažindintas su galima naudojimosi elektroniniais kanalais rizika.
 Pasirašydamas šią Sutartį duodu Nuomotojui sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis Sutarties administravimo ir vykdymo
tikslais. Detali informacija apie Nuomotojo tvarkomus duomenis bei Nuomotojo pasitelktus duomenų tvarkytojus skelbiami
viešame asmens duomenų valdytojų valstybės registre (www.ada.lt). Nuomininkas žino bei sutinka, kad Sutarties sudarymo ir
jos vykdymo metu Nuomotojas turi teisę rinkti bei vertinti visus teisėtai prieinamus Nuomininko duomenis (įskaitant asmens
kodą, kredito reitingą ir kt.) mokumo tikrinimo, įsiskolinimo valdymo ir(ar) išieškojimo tikslais, o taip pat – turi teisę atlikti
minėtų duomenų rinkimą ir vertinimą bet kuriuo metu, jei yra gautas Nuomininko kreipimasis dėl jo vardu turimo ar buvusio
įsiskolinimo. Nuomininkui nevykdant finansinių įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį ir nepašalinus šio pažeidimo po pateikto
įspėjimo, Nuomotojas, laikydamasi teisės aktų nustatytos atitinkamų duomenų tvarkymo bei perdavimo tvarkos, turi teisę šias
aplinkybes paviešinti arba perduoti Nuomininko įsiskolinimo bei asmens duomenis (įskaitant asmens kodą) teisėtą interesą
turintiems asmenims, jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams, įsiskolinimo valdymo ir(ar) išieškojimo tikslais.
Nuomotojas savo sutartines bei teisės aktuose numatytas pareigas vykdys vadovaudamasi Sutartyje Nuomininko nurodytais
duomenimis. Jeigu šie duomenys (pavardė / pavadinimas, adresas, kodas ir kt.) pasikeičia, Nuomininkas sutinka nedelsiant apie
tai informuoti Nuomotoją. Taip pat Nuomininkas gali bet kuriuo metu, pateikęs asmens dokumentą, pateikti prašymą
susipažinti su Nuomotojo tvarkomais asmens duomenis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir įstatymų nustatyta tvarka
nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
 Patvirtinu, kad esu informuotas (-a) apie teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros
tikslais, taip pat apie kitas savo teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu/Patvirtinu, kad Sutartyje nurodyti bei visi,
kuriuos Nuomininkas įves į Elektroninę sistemą, Naudotojai yra (bus) davę sutikimus, kad jų asmens duomenys būtų Nuomotojo
tvarkomi šios Sutarties vykdymo tikslais.
 Patvirtinu, kad susipažinau su Transporto priemonės draudimo taisyklėmis bei jose numatytais nedraudiminiais įvykiais bei
atvejais, kada draudimo bendrovė turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, žinau kad Transporto
priemonės draudimo besąlyginė išskaita (franšizė) yra Kainoraštyje nurodyto dydžio;
 Patvirtinu, kad man yra žinoma, kad pagal Transporto priemonės draudimo taisykles, draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, turi
regreso teisę į Transporto priemonės naudotoją.
 Patvirtinu, kad susipažinau su Transporto priemonės sistemos veikimo principu, jos renkamais ir perduodamais duomenimis bei
jų rūšimis, ir neprieštarauju, kad šie duomenys būtų renkami ir naudojami Sutarties vykdymo tikslais; sutinku pripažinti
Transporto priemonės sistemos pateikiamus duomenis tikrais bei teisingais ir kad šie duomenys būtų naudojami ir laikomi
patikimais apskaičiuojant mokamą Nuomos ir Paslaugų mokestį. Taip pat sutinku, kad šiais duomenimis gali būti naudojamasi
kaip įrodinėjimo priemone teisme.
 Jeigu Nuomininkas yra juridinis asmuo, Nuomininkas patvirtina, kad visi Transporto priemonės Naudotojai yra ir bus supažindinti
su šiais pareiškimais ir davę reikiamus sutikimus.
A
(Nuomotojo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_________________________________________________________
(Nuomininko/Nuomininko atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Priedas Nr. 1

prie

AUTOMOBILIO NUOMOS IR PASLAUGŲ SUTARTIS Nr.

Šalys susitaria, kad Nuomininką visais su Sutartimi susijusiais klausimais atstovaus _____________________, kuriam Elektroninėje sistemoje
suteikiamos administratoriaus teisės, bei suteikiama teisė, pridėti, ištrinti naujus vartotojus ir pan. Administratorius patvirtina, kad pridėdamas
vartotoją, supažindins / supažindina su visomis taisyklėmis ir atsakomybėmis. Administratorius patvirtina, jog suvesti duomenys yra tikri ir teisingi.

A
(Nuomotojo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

___________________
(Nuomininko/Nuomininko atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

