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BREAK FREE GALVOSŪKIŲ DĖŽIŲ NUOMOS SUTARTIS 

Nr. .................... 
  202...-.........-........ 

 

Galvosūkių dėžių nuomotojas MB ,,Ištrūk‘‘, Astrų g. 6, Įmonės kodas: 303445001, toliau vadinama 

Nuomotoju. 

Nuomininkas – asmuo pasirašantis galvosūkių dėžių nuomos sutartį ir įsipareigojantis laikytis toliau 

numatytų sąlygų. Toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): 

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS 

1. Nuomotojas suteikia teisę Nuomininkui laikinai atlygintinai naudotis ............. (vnt.) autorinėmis/ -

e galvosūkių dėžėmis/ -e. 

2. Nuomotojas kartu su Nuomojamu daiktu pateikia Nuomininkui informaciją, kuri reikalinga norint 

tinkamai naudoti Nuomojamą daiktą. 

3. Nuomininkas įsipareigoja 1 galvosūkių dėžę spręsti ne daugiau nei 1 kartą. Sprendžiant 

pakartotinai, taikomas galvosūkių dėžės nuomos mokestis lygus 50 eur. kiekvienam papildomam 

sprendimui. 

II DALIS. NUOMOS TERMINAS 

1. Nuomojamas daiktas išnuomojamas iki ..................................................................... (toliau – 

Nuomos terminas). 

2. Pasibaigus Nuomos termino laikotarpiui, Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui nuomojamą 

daiktą pirminės būklės, t. y. pilnos komplektacijos, neišmėtytomis, nesulaužytomis, nesubraižytomis 

ir kitaip nepažeistomis detalėmis. Prieš grąžinant dėžę Nuomininkas turi paskambinti ir įspėti 

Nuomotoją bei susitarti tikslų grąžinimo laiką numeriu +370 607 73743. 

III DALIS. NUOMOS MOKESTIS IR ATSISKAITYMO TVARKA 

1. Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui užstatą ir galvosūkių dėžių nuomos kainą. Vienos 

galvosūkių dėžės užstatas lygus 100 eurų. 

 

2. Pametus vėliau nurodytas dėžės detales, iš užstato būtų išskaičiuojamas mokestis lygus prarasto 

daikto vertei: 1 ABUS spyna 3 ženklų 25 eur, 1 ABUS spyna 4 ženklų 35 eur, 1 raktas 3 eur, 1 

magnetas 10 eur, 1 bėgelis 10 eur, 3 mediniai krumpliaračiai 30 eur, medinė kodų kortelė 10 eur, 24 

medinių detalių komplektas 15 eur, 1 medinis rėmelis 5 eur.  Dėžės korpuso sugadinimas, 

sulaužymas 200 eur. 

3. Užstatas grąžinamas, kai nuomojamas daiktas pilnai atitinka savo pirminę būklę, neatsižvelgiant 

į natūralų nusidėvėjimą. Pamestos detalės, sulaužytos ar kitaip sugadintos galvosūkių dėžių dalys 

nėra traktuojamos kaip natūralus nusidėvėjimas, todėl už jas išskaičiuojamos III dalies 2 punkte 

nurodytos kainos. 

IV DALIS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  
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1. Nuomotojas: 

1.1. įsipareigoja vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis perduoti Nuomininkui nuomojamą daiktą bei 

jam naudoti reikalingus dokumentus bei informaciją ir suteikti teisę juo naudotis pagal Sutartyje 

numatytą nuomos terminą. 

1.2. turi teisę pareikalauti, kad Nuomininkas leistų apžiūrėti Nuomojamą daiktą siekiant įvertinti jo 

būklę. 

2. Nuomininkas: 

2.1. įsipareigoja saugiai ir rūpestingai naudoti Nuomojamą daiktą, dėžės nevartyti, vežti stačią, 

supakuotą į plėvelę, dėžės nelaikyti ant lietaus, nesušlapinti. 

 

2.2. turi teisę subnuomoti Nuomojamą daiktą ar kitu pagrindu leisti juo naudotis tretiesiems 

asmenims tik gavęs išankstinį Nuomotojo raštišką sutikimą. 

2.3. įsipareigoja grąžinti dėžę pilnos komplektacijos. Vieną galvosūkių dėžę sudaro: keturios ABUS 

sidabrinės kodinės 3 ženklų spynos, viena juoda spyna rakinama raktu, dvi ABUS sidabrinės 4 

ženklų spynos, 10 raktų, 1 magnetas, 1 bėgelis, 3 mediniai krumpliaračiai, 2 medinės kodų lentelės, 

24 kvadratinės medinės detalės, 1 medinis rėmelis, 1 laminuotas lapelis, 1 neįlaminuotas lapelis. 

Taip pat, pridedama plėvelė dėžės supakavimui. 

V DALIS. SANKCIJOS UŽ SUTARTIES NUOSTATŲ NESILAIKYMĄ 

1. Nuomininkas, negrąžinęs arba sugadinęs nuomojamą daiktą, netenka teisės atgauti užstato, 

lygaus 100 eurų. 

VI DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į teismą. 

2. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

3. Visi priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 

4. Ši Sutartis yra sudaryta lietuviu kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. 

Vienas Sutarties egzempliorius perduodamas Nuomotojui, kitas – Nuomininkui. 

VII DALIS. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI 

Nuomotojo rekvizitai: 

MB ,,Ištrūk‘‘, įmonės kodas: 303445001, PVM mokėtojo kodas: LT100009875711, Adresas: Astrų g. 

6, Kaunas. Telefono numeris: +370 607 73743, el. paštas info@breakfree.lt  

Nuomotojo vardu šią sutartį pasirašė: ............................................................................................... 

Nuomininko rekvizitai: 

Su sutarties sąlygomis susipažinau ir sutinku. 

Vardas, pavardė, parašas, telefono numeris ..................................................................................... 

 

mailto:info@breakfree.lt

