Susitarimas dėl inventoriaus nuomos
Susitarimo Nr.
Data: 2021 m.
Susitarimo pasirašymo vieta:
Asociacija Narsiečių bendruomenė, kodas 304919445, adresas Vyčio Kryžiaus g. 24, Kaunas,
kuriai atstovauja asociacijos vadovė Vilma Litvaotienė (toliau – Asociacija) ir Vardas, Pavardė,
a.k. ................, Adresas, (toliau – Nuomininkas), sudarė šį susitarimą dėl inventoriaus nuomos.
•

Asociacija suteikia teisę Nuomininkui laikinai, atlygintinai naudotis šiuo inventoriumi
(toliau – Inventorius):

pavadinimas, kiekis, vertė visa, inventoriaus bukle nuomavimo diena
1.
Asociacija kartu su nuomojamu Inventoriumi pateikia Nuomininkui visus
dokumentus ir/arba informaciją, kuri reikalinga norint tinkamai naudoti Inventorių.
Asociacijai išsiaiškinus, kad Nuomininkas Inventorių naudojo ne pagal instrukcijas ar
pateiktą informaciją ir atsiradus Inventoriaus sugadinimui atsiradusią žalą apmoka
Nuomininkas.
2.
Asociacija patvirtina, kad perduodamas Inventorius yra techniškai tvarkingas,
tinkamas naudoti pagal paskirtį, sukomplektuotas, neturi akivaizdžių ir (ar) paslėptų
defektų. Asociacija neatsako už Inventoriaus defektus, atsiradusius dėl gamintojo kaltės
ir išryškėjusius Nuomininkui naudojant Inventorių.
3.
Asociacija patvirtina, kad Inventorius jai priklauso nuosavybės teise ir nėra jokių
apribojimų dėl Inventoriaus naudojimo, disponavimo, valdymo.
4.
Nuomininkas išsinuomoja Inventorių asmeniniam naudojimui. Inventorius negali būti
subnuomojamas ar naudojamas ne pagal paskirtį.
5.
Šis Susitarimas kartu yra laikoma ir nuomojamo Inventoriaus priėmimoperdavimo aktu. Nuomininkas pasirašydamas Susitarimą patvirtina, kad Asociacija jam
perdavė nuomojamą Inventorių, kuris yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. Taip pat Šalys
patvirtina, kad Susitarimo sudarymo metu Inventorius yra kokybiškas ir pilnai
sukomplektuotas.
6.
Nuomininkas įsipareigoja mokėti Asociacijai 00,00 € ( eurai 0 ct) dydžio nuomos
mokestį (toliau – Nuomos mokestis) už parą t.y. už 24 val.
7.
Nuomininkas Susitarimo sudarymo metu sumoka Asociacijai užstatą, kuris sudaro
00,00 € ( eurai 00 ct), sumokėtas užstatas yra grąžinamas, kai Nuomininkas grąžina
Inventorių, o Asociacija patvirtina, kad Inventorius grąžinamas tvarkingas, nesugadintas.
8.
Savavališkas Inventoriaus remontas prilyginamas Inventoriaus sugadinimui ir
Nuomininkas privalo atlyginti nurodytą inventoriaus vertę.
9.
Jei Nuomininkas praranda Inventorių, privalo atlyginti Asociacijai Inventoriaus
visą vertę.
10. Pasibaigus nuomos terminui Nuomininkas privalo grąžinti Asociacijai pilnos
komplektacijos Inventorių ir visus dokumentus, bei Inventoriaus priedus, gautus pagal šį
Susitarimą. Už kiekvieną sugadintą ar trūkstamą komplektacijos dalį Nuomininkas turi
atlyginti po 10 Eur. Tuo atveju, jei Nuomininkas negrąžina Inventoriaus, jis privalo
atlyginti Asociacijai už Inventoraius vertę, kuri yra 00,00 €.
11. Tuo atveju, jei Nuomininkas negrąžina Asociacijai inventoriaus, Asociacija
turi teisę kreiptis į policiją dėl Inventoriaus vagystės.

12. Šis Susitarimas nutrūksta ir nuomos santykiai pasibaigia visais atvejais
Nuomininkui pristačius Inventorių, Asociacijai pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, t.y.
pasirašius ant šio susitarimo, kad pretenzijų dėl grąžinto Inventoriaus neturi.
13. Jei Nuomininkas nuomojasi daugiau nei vieną Inventorių, pasibaigus Susitarimui
vieno Inventoriaus atžvilgiu, Susitarimas toliau galioja likusio (-ių) Inventoriaus (-ių)
atžvilgiu.
14. Abi šalys įsipareigoja vadovautis konfidencialumo principu ir laikyti paslaptyje bet
kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino ir laikytis šio
principo netgi pasibaigus Susitarimui. Asociacija ir Nuomininkas įsipareigoja laikytis
asmens duomenų įstatymo, Asociacijos veikloje asmens duomenys nebus kaupiami.
15. Ši Susitarimas yra sudarytas ir interpretuotina pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus.
16. Šalių ginčai, kylantys dėl šio Susitarimo, sprendžiami dvišalėse tarpusavio derybose.
Nepavykus susitarti, ginčas perduodamas Lietuvos Respublikos teismui.
17. Sudaryti ir pasirašyti du Susitarimo egzemplioriai, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu
egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
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