Pasaugos sutartis Nr. __
___________
Klaipėda
UAB Autokairys, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kairio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama
Saugotoju, ir ................................................................., atstovaujama ...................................................................,
veikiančio pagal ............................................................, toliau vadinama Pasaugos davėju (toliau kartu vadinamos
Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią pasaugos sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

I. SUTARTIES DALYKAS
1. Šia Sutartimi Saugotojas įsipareigoja saugoti Pasaugos davėjo perduotą kilnojamąjį daiktą
..................................................................................................................................... (toliau vadinamas Turtu), o
Pasaugos davėjas įsipareigoja sumokėti Saugotojui atlyginimą.

II. SAUGOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
2. Saugotojas įsipareigoja saugoti Turtą Sutartyje nustatytą terminą tokiomis sąlygomis, kurios maksimaliai
užtikrintų Turto išsaugojimą. Turto saugojimo vieta Debreceno g, 1B, Klaipėda.
3. Saugotojas privalo užtikrinti įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytų saugojimo priemonių laikymosi
reikalavimus (priešgaisrinės saugos, sanitarinius ir kt.).
4.
Specialios
Turto
saugojimo
sąlygos
...............................................................................................................................................................................
5. Saugotojas neturi teisės naudoti saugojamą Turtą ar leisti juo naudotis kitiems asmenims.
6. Saugotojas privalo grąžinti Turtą Pasaugos davėjo reikalavimu, nepaisant to, kad nėra pasibaigęs Sutartyje
nustatytas saugojimo terminas.
7. Saugotojas turi teisę reikalauti, kad atsiimantis Turtą asmuo pateiktų Saugotojo išduotą kvitą ar kitą
dokumentą, patvirtinantį pasaugos sutarties sudarymą ir asmens teisę atsiimti Turtą.
8. Saugotojas turi teisę atsisakyti priimti saugoti Turtą, jeigu jis jam nebuvo perduotas per sutartyje nustatytą
terminą.
9. Saugotojas turi teisę keisti saugojimo būdą, vietą ir kitas sąlygas be Pasaugos davėjo sutikimo tik tuo atveju,
kai tai būtina norint išvengti Turto žuvimo ar sugedimo.
10. Saugotojas privalo grąžinti Pasaugos davėjui ar kitam jo įgaliotam asmeniui tą patį Turtą, kuris buvo
perduotas saugoti. Turtas turi būti grąžintas tokios pat būklės, kokios ir buvo atiduotas saugoti, atsižvelgiant į jo
normalų susidėvėjimą, amortizaciją ar pasikeitimą dėl natūralių jo savybių. Turto grąžinimo išlaidas apmoka
Saugotojas. Turtas grąžinamas toje pat vietoje, kurioje jis buvo perduotas saugoti (žr. 11 p.).

III. PASAUGOS DAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
11. Pasaugos davėjas įsipareigoja iki ............... m. .......................... ............ d. perduoti Saugotojui saugoti
Sutarties 1 p. nurodytą Turtą. Turto perdavimas Saugotojui įforminamas Saugotojo išduodamu kvitu. Turto perdavimo
saugojimui vieta: Debreceno g, 1B, Klaipėda.
12. Pasaugos davėjas įsipareigoja atsiskaityti su Saugotoju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
13. Pasibaigus šios Sutarties terminui, Pasaugos davėjas privalo nedelsdamas atsiimti saugoti perduotą Turtą.
14. Pasaugos davėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti grąžinti Turtą, nors pasaugos Sutarties terminas ir
nebūtų pasibaigęs.

IV. ATLYGINIMAS SAUGOTOJUI
15. Pasaugos davėjas už Turto saugojimą moka Saugotojui po .......... EUR (...........................
...................................... EUR) ir PVM už 6 mėnesius. Saugotojo turėtos Turto saugojimo išlaidos įskaitomos į
atlyginimą už pasaugą.
16. Pasaugos davėjas mokestį Saugotojui už sumoka bamkiniu pavedimu arba grynais sutarties sudarymo
dieną.
17. Jeigu būtina daryti ypatingų išlaidų, Saugotojas privalo apie tai pranešti Pasaugos davėjui ir gauti iš jo
sutikimą.
18. Jeigu pasibaigus šios Sutarties terminui Pasaugos davėjas neatsiima Turto, jis privalo mokėti atitinkamą
atlyginimą už tolesnį Turto saugojimą.
19. Saugotojas turi teisę sulaikyti perduotą jam saugoti Turtą tol, kol Pasaugos davėjas su juo neatsiskaitys.

V. SAUGOTOJO ATSAKOMYBĖ

20. Saugotojas atsako už Turto praradimą, trūkumą ar sugedimą visais atvejais, išskyrus, kai tai įvyko dėl
nenugalimos jėgos.
21. Už Turto praradimą, trūkumą ar sugedimą po to, kai atsirado Pasaugos davėjo pareiga atsiimti daiktą,
Saugotojas atsako tik esant jo tyčiai ar dideliam neatsargumui.
22. Saugotojas privalo atlyginti Pasaugos davėjui visus nuostolius, susijusius su Turto praradimu, trūkumu ar
sugedimu.
23. Pasaugos davėjas privalo atlyginti dėl saugomo Turto savybių padarytus Saugotojui nuostolius.

VI. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS
24. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR
civilinis kodeksas.
25. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip
per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis
aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.
26. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Sutartis įsigalioja nuo Turto perdavimo Saugotojui momento ir galioja 6 mėnesius nuo turto perdavimo
datos.
28. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.
29. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems
atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.
30. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.
31. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba
siunčiant el paštu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad el paštu išsiųstas dokumentas turi juridinę galią.
32. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai
nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.
33. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
34. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys
pasirašo kiekviename Sutarties lape.

VIII. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI
Pasaugos davėjas

Saugotojas

Pavadinimas:
Adresas:
Telefonas
Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas
El. paštas:

UAB Autokairys
Vaidaugų g. 1-95, LT-95222 Klaipėda
Telefonas: 8 606 09893
Įmonės kodas: 305010688
PVM mokėtojo kodas: LT100012176711
El. paštas: info@autokairys.lt

______________________________ A. V.
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________ A. V.
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

