
UAB MOBILITY LIETUVA PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. UAB Mobility Lietuva Paslaugų teikimo taisyklės nustato prisijungimo prie Rezervavimo sistemos           
tvarką, Transporto priemonės rezervavimo tvarką, Transporto priemonės apžiūros, priėmimo ir          
grąžinimo tvarką, Transporto priemonės naudojimo sąlygas ir reikalavimus Nuomininkui bei          
Naudotojams, Degalų kortelės naudojimo tvarką ir kitus su Transporto priemonės naudojimu           
susijusius klausimus.  

2. Paslaugų teikimo taisyklėse aprašoma tik pagrindinė ir būtiniausia su Sutarties vykdymu susijusi            
informacija. Kiekvienas Nuomininkas ir (ar) Naudotojas, vykdydamas Sutartį, visada turi vadovautis           
protingumo, atidumo, rūpestingumo ir atsakingumo principais, taip pat visais be išimties atvejais            
įvertinti, kad Nuomininkas yra prisiėmęs Transporto priemonės, kaip didesnio pavojaus šaltinio,           
valdytojo atsakomybę.  

3. Visais operatyviais klausimais, susijusiais su Sutarties vykdymu, Nuomininkas ir (ar) Naudotojas turi            
bendrauti su Nuomotojo atstovais telefonais +370 612 94443 ir (ar) elektroniniu paštu            
servisas@ecofleet.com. Klausimais, kurie nereikalauja operatyvaus sprendimo, į Nuomotoją gali būti          
kreipiamasi ir registruotu paštu adresu A.Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, Lietuvos           
Respublika.  

II. SĄVOKOS 

4. Apskaitos sistema reiškia Transporto priemonėje įdiegtą elektroninę sistemą, kuri fiksuoja          
Transporto priemonės buvimo vietos koordinates, nuvažiuojamą atstumą, maršrutą, naudojimo laiką,          
degalų suvartojimą ir likutį, kitus su Transporto priemonės naudojimu ir Paslaugų suteikimu            
susijusius duomenis ir kuri šiuos duomenis persiunčia Nuomotojui. 

5. Degalų kortelė reiškia Nuomotojui priklausančią ir Nuomininkui su Transporto priemone perduotą           
kortelę, kuria atsiskaitoma už degalus ir (ar) kitas Transporto priemonės eksploatacines medžiagas            
Sutartyje nustatyta tvarka. 

6. Draudimo bendrovė reiškia draudimo paslaugas teikiantį juridinį asmenį, kuriame TPVCAP          
draudimu ir (ar) KASKO draudimu yra apdraudžiama Transporto priemonė. 

7. Interneto svetainė reiškia Nuomotojo valdomą internetinę svetainę www.ecofleet.lt.  

8. Kainoraštis reiškia Interneto svetainėje Nuomotojo skelbiamus ir / arba Specialiosiose sąlygose           
numatytus Transporto priemonės naudojimo ir Paslaugų įkainius, mokesčių, kitų mokėjimų bei           
netesybų dydžius. Kainoraštyje nurodyti įkainių dydžiai taikomi, jeigu Šalys Sutartyje nesusitarė dėl            
kitokių įkainių dydžių. Kainoraštis yra neatsiejama Sutarties dalis. 

9. KASKO draudimas reiškia Transporto priemonės draudimą nuo apgadinimo, sugadinimo,         
sunaikinimo, vagysčių ir (ar) kitokio pobūdžio žalų.  

10. Naudotojas reiškia Nuomininko darbuotoją ar kitą Nuomininko įgaliotą asmenį, kuriam Nuomininkas           
suteikia teisę Nuomininko vardu, sąskaita ir atsakomybe prisijungti prie Rezervavimo sistemos,           
naudotis Transporto priemone ir Paslaugomis pagal Sutarties sąlygas. 

11. Nuomininkas reiškia Sutartyje nurodytą juridinį asmenį, kuriam Nuomotojas Sutartyje numatytomis          
sąlygomis suteikia teisę naudotis Transporto priemone ir ją valdyti, taip pat naudotis Nuomotojo             
pagal Sutartį teikiamomis Paslaugomis. 

12. Nuomotojas reiškia uždarąją akcinę bendrovę UAB Mobility Lietuva, juridinio asmens kodas           
303167185, registruotos buveinės adresas A.Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, Lietuvos          
Respublika. 

13. Nuomotojo atstovas reiškia Nuomotojo darbuotoją ar kitą įgaliotą asmenį. 
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14. Paslaugos reiškia Nuomotojo pagal Sutartį Nuomininkui teikiamas paslaugas, susijusias su          
Transporto priemonės pristatymu ir pakeitimu, priežiūra, draudimu, eksploatacinių medžiagų, degalų          
tiekimu. 

15. Rezervavimo sistema reiškia Nuomotojui priklausančią arba sutarties su Trečiuoju asmeniu          
pagrindu Nuomotojo naudojamą elektroninę sistemą, kurios pagalba vykdomas Transporto priemonių          
rezervavimas ir atrakinimas, kuri Nuomininkui ir Naudotojui gali būti prieinama per Nuomotojo            
Interneto svetainę, Nuomininko ir (ar) Naudotojo mobiliajame telefone ar kituose įrenginiuose           
esančias mobiliąsias aplikacijas. 

16. Stovėjimo vieta reiškia Sutartyje nurodytu Nuomininko veiklos ar kitu adresu esančią Transporto            
priemonei stovėti pritaikytą parkavimo vietą, į kurią Nuomotojas įsipareigoja pristatyti Transporto           
priemonę, kurioje Transporto priemonė turi būti laikoma tarp rezervavimų ir į kurią ji turi būti               
grąžinama. 

17. Sutartis reiškia Transporto priemonės nuomos ir paslaugų sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias           
sąlygas su visais jų priedais ir papildymais, sudarytais Nuomotojo ir Nuomininko Sutartyje numatyta             
tvarka. Sutarties neatsiejamomis dalimis yra Paslaugų teikimo taisyklės ir Kainoraštis. 

18. TPVCAP draudimas reiškia Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį         
draudimą. 

19. Trečiasis asmuo reiškia bet kurį fizinį arba juridinį asmenį, išskyrus Sutarties Šalis ir Naudotoją. 

20. Transporto priemonė reiškia savaeigę motorinę transporto priemonę (ar transporto priemones) iš           
Nuomotojo Transporto priemonių parko, kuria Nuomininkas turi teisę naudotis Sutartyje nustatytomis           
sąlygomis ir tvarka. 

21. Užmokestis reiškia atlyginimą, apskaičiuotą pagal Sutarties Specialiosiose sąlygose ir (ar)          
Kainoraštyje numatytus įkainius, kurį Nuomininkas sumoka Nuomotojui už naudojimąsi Transporto          
priemone ir už suteiktas Paslaugas.  

III. TRANSPORTO PRIEMONĖS REZERVAVIMAS, PRISTATYMAS, PRIĖMIMAS NAUDOTI IR 
GRĄŽINIMAS 

22. Pasirašius Sutartį Nuomotojas suteikia Nuomininkui prieigos prie Rezervavimo sistemos priemones          
(duomenis), kurie leidžia Nuomininkui ir jo įgaliotiems Naudotojams prisijungti prie Rezervavimo           
sistemos ir atlikti joje operacijas Nuomininko vardu. Prieigos priemonių (duomenų) suteikimas           
patvirtinamas pasirašant Sutartį, atskiras perdavimo – priėmimo aktas nėra pasirašomas. 

23. Pirmą kartą prisijungdamas prie Rezervavimo sistemos Nuomininkas sukuria slaptažodį, kuris bus           
naudojamas prisijungiant ir atliekant operacijas Rezervavimo sistemoje. 

24. Bet kurio prie Rezervavimo sistemos prisijungiančio Naudotojo atliktos operacijos laikomos atliktomis           
Nuomininko vardu ir už šias operacijas Nuomininkas prisiima Sutartyje numatytą atsakomybę.           
Nuomininkas atsakingas už tai, kad kiekvienas prieigą prie Rezervavimo sistemos turintis           
Naudotojas, esant poreikiui, galėtų būti identifikuojamas ir kad Nuomininkas galėtų jį kontroliuoti            
Sutarties vykdymo tikslais. Jeigu prie Rezervavimo sistemos prisijungiančio Naudotojo negalima          
identifikuoti, visais atvejais vis tiek bus laikoma, kad prisijungimas ir visos operacijos atliktos             
Nuomininko vardu. 

25. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad naudojantis kompiuterine, programine ar kitokia įranga, kurios           
pagalba jungiamasi prie Rezervavimo sistemos, būtų imamasi visų būtinų ir protingų apsaugos            
priemonių (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, antivirusines programas) ir yra visiškai atsakingas už            
naudojimą netinkamos kompiuterinės, programinės ar kitokios įrangos apsaugos.  

26. Transporto priemonės rezervavimas atliekamas Rezervavimo sistemoje, prie kurios galima prisijungti          
per Interneto svetainę ir (ar) mobiliajame telefone ir (ar) kitame įrenginyje esančią mobiliąją             
aplikaciją, palaikančią prieigą prie šios sistemos. 

27. Rezervavimo sistemoje atliekami Transporto priemonės rezervavimai. Rezervavimo sistemoje galimi          
išankstiniai rezervavimai ar rezervavimai realiuoju laiku. Rezervavimo operaciją atliekant likus ne           
mažiau nei 2 valandoms iki rezervavimo pradžios, Nuomotojas įsipareigoja suteikti laisvą Transporto            
priemonę paslaugai numatytoje Stovėjimo vietoje. Jei rezervavimas atliekamas likus mažiau nei 2            
val. iki rezervavimo termino pradžios ar einamuoju laiku, Nuomininkas gali naudotis tik Stovėjimo             
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vietose esančiais laisvais automobiliais, o Nuomotojas neatsako, jeigu tuo metu laisvų Transporto            
priemonių nėra.. 

28. Nuomotojas įvertina atliktus išankstinius rezervavimus ir pristato Transporto priemonę į Stovėjimo           
vietą ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) minutėms iki Rezervavimo sistemoje nurodytos naudojimosi             
Transporto priemone pradžios. Tuo atveju, kai rezervavimo operacija atliekama einamuoju laiku arba            
pažeidus Paslaugų teikimo taisyklių 27 punkte nurodytą išankstinio rezervavimo terminą, Nuomotojas           
deda pastangaspristatyti Transporto priemonę į Stovėjimo vietą pagal galimybes, tačiau          
negarantuoja ir neatsako, jeigu Transporto priemonė nebus pristatyta iki Rezervavimo sistemoje           
nurodytos naudojimosi Transporto priemone pradžios.  

29. Transporto priemonę į Stovėjimo vietą Nuomotojas pristato Darbo dienomis nuo 8 valandos iki 18               
valandos.  

30. Transporto priemonės Rezervavimo pradžia laikoma nustatyto Rezervavimo laiko pradžia.         
Rezervavimo pabaiga laikomas Transporto priemonės grąžinimas į Stovėjimo vietą bei Transporto           
priemonės užrakinimas Rezervavimo sistemoje. Jei Transporto priemonė nėra grąžinama į nustatytą           
Stovėjimo vietą, laikoma, kad Rezervacija yra tęsiama.  

31. Jeigu Nuomotojo pristatyta Transporto priemonė yra netinkama naudoti pagal paskirtį, Nuomotojas           
įsipareigoja pakeisti ją kita Transporto priemone ne vėliau kaip per 2 valandas nuo atitinkamo              
Nuomininko pranešimo gavimo momento.  

32. Rezervavimui atlikti būtina įvykdyti tokius veiksmus: 

32.1.1. Prisijungti prie Rezervavimo sistemos; 

32.1.2. Pasirinkti rezervuojamą Transporto priemonę, naudojimosi Transporto priemone laiką ir maršrutą          
(jeigu taikoma); 

32.1.3. Patvirtinti rezervavimą. 

33. Pasikeitus aplinkybėms (laikui, kurį ketinama naudoti Transporto priemonę) ar išnykus Transporto            
priemonės naudojimo poreikiui, Nuomotojas privalo nedelsdamas atšaukti atliktą rezervavimą arba          
pakeisti rezervavimo sąlygas. Jeigu neįmanoma pakeisti jau atlikto rezervavimo sąlygų, ankstesnis           
rezervavimas turi būti atšauktas ir turi būti atliekamas naujas rezervavimas. 

34. Nuomininkas gali atšaukti Transporto priemonės rezervaciją likus ne mažiau nei 10 minučių nuo             
rezervavimo pradžios. Jei rezervavimas atšaukiamas likus mažiau nei 10 minučių iki rezervavimo            
pradžios, Transporto priemonės rezervavimas apmokestinamas kaip Transporto priemonės        
naudojimas už pirmąją valandą. 

35. Transporto priemonė atrakinama ir užrakinama tokiais būdais: 

35.1.1. Mobiliosios aplikacijos pagalba prisijungus prie Rezervavimo sistemos ir aktyvavus specialią          
nuorodą; 

35.1.2. Paskambinus telefono numeriu +370 612 94443 iš Nuomotojo ar Naudotojo telefono numerio,            
susieto su Rezervavimo sistema; 

35.1.3. Atrakinant / užrakinant raktu (taikoma tais atvejais, kai nėra techninės galimybės atrakinti /             
užrakinti nuotolinėmis priemonėmis). 

36. Jeigu Transporto priemonė atrakinama raktu, Nuomotojas yra atsakingas už tai, kad raktas būtų             
perduodamas tik turinčiam teisę naudotis Transporto priemone ir Paslaugomis Naudotojui ir užtikrinti,            
kad jis būtų grąžintas Nuomotojui nedelsiant po to, kai Transporto priemonė grąžinama į Stovėjimo              
vietą. 

37. Kiekvieną kartą grąžindamas Transporto priemonę Nuomininkas turi įsitikinti, kad joje yra visi priedai             
(dokumentai, raktas, Degalų kortelė) ir kad nėra likę jokių asmeninių Nuomininko ir (ar) Naudotojo ir               
(ar) kitų pašalinių daiktų. Nuomotojas jokiais atvejais neatsako už Transporto priemonėje paliktus            
daiktus. 

38. Transporto priemonė turi būti grąžinama į Stovėjimo vietą, jeigu Sutartyje nenumatyta galimybė            
Transporto priemonę grąžinti į kitą vietą. 
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39. Nuomotojas jokiais atvejais neatsako už tai, jeigu Stovėjimo vieta neteisėtai yra užimta Trečiųjų             
asmenų ir dėl to Nuomininkas negali atlikti Transporto priemonės grąžinimo. Susiklosčius tokiai            
situacijai Nuomininkas turi dėti visas pastangas, kad kuo greičiau būtų išspręstas Stovėjimo vietos             
atlaisvinimo klausimas. Nepavykus operatyviai išspręsti Stovėjimo vietos atlaisvinimo klausimo         
Nuomininkas turi pastatyti Transporto priemonę į kuo arčiau Stovėjimo vietos esančią laisvą            
parkavimo vietą, užrakinti Transporto priemonę ir apie tai nedelsdamas informuoti Nuomotoją           
telefonu. Atsiradus pirmai galimybei Nuomininkas privalo grąžinti Transporto priemonę į Stovėjimo           
vietą. 

IV. TRANSPORTO PRIEMONĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

40. Nuomotojo suteikiama Transporto priemonė atitinka tokias sąlygas: 

40.1.1. Transporto priemonės amžius ne senesnis nei 2 (du) metai (įskaitytinai); 

40.1.2. Transporto priemonės rida ne didesnė kaip 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) kilometrų; 

40.1.3. Transporto priemonės kategorija ne žemesnė nei B1 (nustatoma pagal „Autotyrimai“ klasifikaciją,           
skelbiamą interneto svetainėje adresu http://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/).  

41. Nuomininkas užtikrina, kad Transporto priemonė nebus perduota Naudotojui, kuris: 

41.1.1. Neturi reikiamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo ir (ar) neatitinka bet kurio kito galiojančiuose            
teisės aktuose nustatyto reikalavimo, būtino teisėtai vairuoti Transporto priemonę; 

41.1.2. Neturi reikiamų įgūdžių ir (ar) patirties vairuoti Transporto priemonę; 

41.1.3. Yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, vaistų, bet kokių kitų medžiagų,            
veikiančių koordinaciją ir (ar) reakciją, arba asmuo dėl kitų priežasčių (liga, nuovargis, bloga             
savijauta ir pan.) negali saugiai vairuoti Transporto priemonės; 

41.1.4. Naudos Transporto priemonę nusikalstamos veikos ar kito teisės pažeidimo darymui, darys           
neteisėtą poveikį Transporto priemonei (pvz. nesaugus vairavimas, Transporto priemonės         
sąmoningas gadinimas ir pan.), dėl kurio Transporto priemonei galėtų kilti bet kokia žala. 

42. Nuomininkas užtikrina, kad Transporto priemonė nebūtų naudojama: 

42.1.1. Vežant daugiau keleivių ir (ar) sunkesnius ir (ar) didesnių gabaritų krovinius, nei leidžiama pagal              
Transporto priemonės registracijos dokumentus ar technines specifikacijas; 

42.1.2. Tempiant, stumiant ar kitaip vežant kitas transporto priemones (įskaitant priekabas ir bet kokias             
savaeiges transporto priemones); 

42.1.3. Vairavimui keliuose, vietovėse ar sąlygomis, netinkančiomis Transporto priemonei, Transporto         
priemonėje nebūtų rūkoma; 

42.1.4. Lenktyniavimui, bandomajam važiavimui ar lenktynių renginiuose, mėgėjiškose ar profesionaliose         
varžybose; 

42.1.5. Mokymui vairuoti; 

42.1.6. Keleivių ar krovinių pervežimui verslo tikslais; 

42.1.7. Gyvūnų pervežimui. 

43. Nuomotojui ir (ar) Naudotojui griežtai draudžiama daryti bet kokį poveikį Apskaitos sistemai, bandyti             
išjungti, pakeisti ar kitaip paveikti jos duomenis. 

44. Prieš pradedant naudoti Transporto priemonę Naudotojas privalo atidžiai ją apžiūrėti (vidų ir išorę) ir              
įsitikinti, kad nėra jokių Transporto priemonės apgadinimų (nebūdingų įlenkimų, subraižymų, žibintų,           
stiklų, apdailos detalių, interjero detalių įskilimų, salono suplėšymų ir pan.), trūkstamų detalių ar kitų              
trūkumų. 

45. Prieš pradedant naudoti Transporto priemonę (arba iš karto pradėjus ja naudotis) Naudotojas privalo             
įsitikinti, kad nėra jokių techninių trūkumų, dėl kurių Transporto priemonės negalima naudoti pagal             
paskirtį arba dėl kurių naudojant Transporto priemonę jai galėtų būti padaryta bet kokia žala. Šiuo               
tikslu būtina įsitikinti: ar nėra eksploatacinių skysčių trūkumo (variklio alyvos, aušinimo skysčio, langų             
ploviklio ir pan.); ar informaciniame skydelyje nedega įspėjamosios lemputės ir (ar) nėra įspėjamųjų             
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pranešimų; ar iš variklio, pavarų dėžės, važiuoklės nesklinda nebūdingi garsai, taip pat įsitikinti, kad              
nėra kitų kliūčių saugiai ir tvarkingai naudotis Transporto priemone. 

46. Prieš pradedant naudoti Transporto priemonę Naudotojas privalo įsitikinti, kad joje yra visi reikiami             
dokumentai ir priedai (draudimo polisai, registracijos pažymėjimas, Degalų kortelė).  

47. Nustatęs 44 ir (ar) 45 ir (ar) 46 punktuose aptartus trūkumus (išskyrus langų ploviklio trūkumą), taip                
pat šiems trūkumams atsiradus ar juos pastebėjus bet kuriuo kitu metu, kai Transporto priemonė yra               
Nuomininko žinioje, Nuomininkas privalo nepradėti naudojimosi Transporto priemone ar nutraukti          
naudojimąsi Transporto priemone ir apie tai nedelsdamas pranešti Nuomotojui Paslaugų teikimo           
taisyklių 3 punkte nurodytu telefono numeriu. Šiame punkte nurodytu atveju Nuomininkas ir            
Naudotojas privalo vykdyti Nuomotojo nurodymus. Esant poreikiui, Nuomininkas gali išsikviesti          
Nuomotojo atstovą, kuris atvyks prie Transporto priemonės ir užfiksuos nustatytus Transporto           
priemonės ir (ar) jos priedų trūkumus. Negavus Nuomininko pranešimo apie šiame punkte aptartus             
Transporto priemonės trūkumus ir juos nustačius vėliau bus laikoma, kad šie trūkumai atsirado             
Transporto priemonei esant Nuomininko žinioje. 

48. Įvykus eismo įvykiui ar kitokiam Transporto priemonės gedimui apie tai nedelsiant Paslaugų teikimo             
taisyklių 3 punkte nurodytu telefono numeriu turi būti pranešama Nuomotojui. Nuomininkui ir            
Naudotojui griežtai draudžiama patiems ar pasinaudojant bet kurių Trečiųjų asmenų pagalba bandyti            
pašalinti bet kokius trūkumus ar gedimus, daryti bet kokį poveikį Transporto priemonei ar jos              
priedams. 

49. Transporto priemonės naudojimo metu iškilus bet kokiems kitiems neaiškumams ar klausimams,           
Nuomininkas privalo nedelsdamas informuoti Nuomotoją Paslaugų teikimo taisyklių 3 punkte          
nurodytu telefono numeriu, siekiant išvengti bet kokios žalos Transporto priemonei atsiradimo. 

50. Sugedus Transporto priemonei ar įvykus eismo įvykiui Nuomotojas įsipareigoja pakeisti ją kita            
Transporto priemone ne vėliau kaip per 2 valandas nuo atitinkamo Nuomininko pranešimo gavimo             
momento, atsižvelgiant į Transporto priemonės buvimo vietą.  

51. Transporto priemonės naudojimo faktinė trukmė skaičiuojama atsižvelgiant į rezervavimo, kurio          
pagrindu Nuomininkas priėmė Transporto priemonę, trukmę: 

51.1.1. Transporto priemonę rezervavus 1 (vienos) valandos trukmės laikotarpiui, Transporto priemonė           
turi būti grąžinama praėjus ne daugiau kaip 75 (septyniasdešimt penkioms) minutėms nuo jos             
atrakinimo momento. Jeigu vėlavimas grąžinti Transporto priemonę tęsiasi daugiau nei 15           
minučių, Transporto priemonės naudojimo terminas apvalinamas į didesnę pusę (laikoma, kad ji            
grąžinta po 2 (dviejų) valandų); 

51.1.2. Transporto priemonę rezervavus 1 (vienos) paros trukmės laikotarpiui, Transporto priemonė turi           
būti grąžinama praėjus ne vėliau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms nuo jos pirmojo             
atrakinimo momento. Jeigu vėlavimas grąžinti Transporto priemonę tęsiasi daugiau nei 15           
minučių, Transporto priemonės naudojimo terminas apvalinamas į didesnę valandos pusę          
(laikoma, kad ji grąžinta 1 (vienos) paros bei 1 (vienos) valandos).  

52. Nuomininkas turi pranešti apie nepažymėtus automobilio apgadinimus. Apie pastebėtus apgadinimus          
Nuomininkas praneša Nuomotojui telefonu +370 612 94443 

53. Nuomotojo teikiamos Paslaugos apima visų su Transporto priemonės naudojimu susijusių          
eksploatacinių medžiagų tiekimą. Jeigu naudojant Transporto priemonę ne dėl Nuomininko kaltės           
sumažėja eksploatacinių skysčių (variklio ar pavarų dėžės alyvos, aušinimo skysčio, langų ploviklio),            
degalų, šie skysčiai ir degalai papildomi Nuomotojo sąskaita.  

54. Už langų ploviklio ir degalų papildymą laiku yra atsakingas Nuomininkas. Degalus Nuomininkas            
įsigyja Paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka naudodamasis Degalų kortele. 

55. Transporto priemonė turi būti užrakinama ir turi būti aktyvuojamos apsaugos sistemos, uždaryti visi             
langai, stoglangiai, išjungiamos šviesos kiekvieną kartą, kai ji paliekama bet kurioje parkavimo vietoje             
(įskaitant Stovėjimo vietą).  

56. Transporto priemonės naudojimo metu už parkavimo vietas (išskyrus Stovėjimo vietą) ir apmokėjimą            
už parkavimą yra atsakingas Nuomininkas. Nuomininkui draudžiama statyti Transporto priemonę          
Tretiesiems asmenims rezervuotose vietose, taip pat kitose vietose, kuriose tai draudžia kelio ženklai             
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ar kiti kelių eismo taisyklių reikalavimai. Atsakomybė už visus Transporto priemonės parkavimo            
pažeidimus tenka Nuomininkui. 

57. Transporto priemonė gali būti naudojama tik Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos            
Respublikos teritorijose. Kai ketinama Transporto priemone vykti už Lietuvos Respublikos teritorijos           
ribų, tai pažymima Rezervavimo sistemoje. Tokiu atveju Transporto priemonė laikoma grąžinta           
Nuomotojui, kai ji pastatoma Stovėjimo vietoje ir užrakinama. 

 

V. DEGALŲ KORTELĖS NAUDOJIMAS 

58. Kiekvienoje Transporto priemonėje yra Degalų kortelė. Degalų kortelė yra Nuomotojo nuosavybė. Kai            
Degalų kortelė naudojama tai Transporto priemonei, kurioje ji yra, degalų kaina yra įskaičiuota į              
Kainoraštyje nurodytą Užmokestį. 

59. Nuomotojui ir (ar) Naudotojui griežtai draudžiama naudoti Degalų kortelę kitai nei naudojama            
Transporto priemonei arba pilti degalus į bet kokią tarą ar kitu būdu juos panaudoti tikslams,               
nesusijusiems su naudojimusi šia konkrečia Transporto priemone. Pažeidus šiame punkte aptartą           
draudimą Nuomininkas pilnai atlygina Nuomotojo nuostolius, lygius Degalų kortele įsigytų degalų           
kainai ir sumoka Kainoraštyje nurodyto dydžio baudą. Paaiškėjus degalų pasisavinimo faktui           
Nuomotojas apie tai praneša teisėsaugos institucijoms. 

60. Transporto priemonę papildyti degalais Nuomininkas privalo kiekvieną kartą, kai degalų lygis           
sumažėja iki ¼ degalų bako talpos. Pripildomas pilnas bakas degalų. PIN kodas yra užrašytas kitoje                
Degalų kortelės pusėje. Griežtai draudžiama į Transporto priemonę pilti degalus ne iš tos kortelės,              
kuri šioje Transporto priemonėje yra, taip pat bet kokiu kitu būdu iš bet kokio kito šaltinio. 

61.  Už atliktą kuro papildymą Nuomininkui suteikiama 3 Eur nuolaida nuo numatytų Paslaugos įkainių. 

62. Langų plovimo skysčio pripildyti Nuomininkas privalo kiekvieną kartą, kai jis pasibaigia arba kai             
Transporto priemonės informaciniame skydelyje pasirodo įspėjamoji lemputė ar užrašas         
(priklausomai nuo Transporto priemonės charakteristikų). Langų plovimo skystis yra laikomas          
Transporto priemonės bagažo skyriuje. Draudžiama langų plovimo skystį naudoti bet kokiais kitais            
tikslais, nei naudojamos Transporto priemonės langų plovimo skysčio bakelio papildymui.          
Nepanaudotas langų plovimo skysčio likutis, tinkamai užsuktas, turi būti paliekamas Transporto           
priemonės bagažo skyriuje. 

63. Praradęs Degalų kortelę Nuomininkas privalo nedelsiant apie tai informuoti Nuomotoją. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

64. Paslaugų teikimo taisyklės yra neatsiejama Sutarties dalis. 

65. Nuomotojas turi teisę vienašališkai pakeisti Paslaugų teikimo taisykles, paskelbęs apie tai Interneto            
svetainėje ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. 

_________ 
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