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PAVYZDINĖ AUTOMOBILIO PANAUDOS SUTARTIS
Lietuvos Respublikos teritorijoje
20..... m..........................d. Nr. .............
Akademija
Aleksandro Stulginskio universiteto darbuotojas/doktorantas......................................................................... .....
............................................................................................................................. ..................................................
(pareigos, vardas, pavardė)

paso Nr. .................................., išduotas ....................................................................... ........................................
asmens kodas ...................................., toliau vadinamas Panaudos davėju, ir Aleksandro Stulginskio universitetas, toliau vadinamas
Panaudos gavėju, atstovaujamas prorektoriaus Vidmanto Butkaus, remdamiesi Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriaus 20.........
m. .............................. d. įsakymu Nr. .........§........., sudarėme šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Panaudos davėjas pažymi, kad automobilis jam priklauso nuosavybės ar bendrosios nuosavybės teise. Panaudos davėjas perduoda
panaudos gavėjui laikinai neatlyginamai naudoti automobilį:
markė, modelis .............................................;

valstybinis numeris ...................................................................;

pagaminimo metai ........................................;

spalva ........................................................................................;

identifikavimo Nr. ........................................;

transporto priemonės registracijos liudijimo Nr. .......................;

automobilio vertė .........................................;

variklio darbinis tūris ................................................................;

naudojamų degalų rūšis ...............................;
II. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
2. Panaudos gavėjas įsipareigoja leisti naudotis automobiliu Panaudos davėjui Universiteto atliekamiems užsakomiesiems darbams,
tarptautiniams ar ES fondų projektams, ūkiskaitinio padalinio funkcijoms vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal Panaudos
gavėjo išrašytus kelionės lapus.
3. Panaudos gavėjas atlygina Panaudos davėjui naudojamo automobilio Universiteto atliekamiems užsakomiesiems darbams,
tarptautiniams ar ES fondų projektams, ūkiskaitinio padalinio funkcijoms vykdyti išlaidas už kurą pagal pateiktus kuro išlaidas
pagrindžiančius dokumentus (kelionės lapus).
4. Išlaidų kurui atlyginimas negali viršyti užsakomųjų darbų, tarptautinių ar ES fondų projektų, ūkiskaitinio padalinio sąmatoje
numatytos transporto išlaidų sumos ......................................................................................
.............................................................................................................................................................
(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)

5. Panaudos davėjas, vykdydamas Universiteto atliekamus užsakomuosius darbus, tarptautinius ar ES fondų projektus, ūkiskaitinio
padalinio funkcijas, įsipareigoja naudoti tik techniškai tvarkingą automobilį, atsako už automobilio techninę būklę ir prisiima visišką
atsakomybę už žalingas pasekmes, naudojantis automobiliu, atsiradusias dėl jo kaltės.
6. Panaudos gavėjas neatlieka automobilio remonto ir techninės priežiūros, jo nesaugoja, neapmoka automobilio išlaikymo išlaidų,
neatsako už automobilio atsitiktinio žuvimo riziką, sugedimą ar sugadinimą.
7. Panaudos gavėjas neatsako už žalą, padarytą automobilio savininkui ar tretiesiems asmenims, naudojant automobilį.
III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA
8. Sutarties galiojimo terminas nustatomas nuo 20..... m. ......................................................... d. iki
20.....
m. ................................ d. Panaudos sutartis negalioja Panaudos davėjo ligos, kasmetinių ir nemokamų atostogų laikotarpiu. Sutarties
galiojimo terminas negali būti ilgesnis negu Universiteto atliekamų užsakomųjų darbų, tarptautinių ar ES fondų projektų vykdymo
sutarties terminas.
9. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą šalims įspėjus vienai kitą prieš 10 dienų, arba šalių susitarimu.
10. Sutartis pasibaigia:
10.1. nutraukus panaudos sutartį;
10.2. pasibaigus darbo santykiams tarp šalių.
IV. KITOS SĄLYGOS
11. Universiteto atliekamų užsakomųjų darbų, tarptautinių ar ES fondų projektų, ūkiskaitinio padalinio vadovo leidimas lėšų skyrimui,
nurodant lėšų šaltinį: ......................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
(pareigos, vardas, pavarde, parašas)

12. Panaudos davėjas, pasirašydamas sutartį, užtikrina, kad:
- Panaudos davėjas turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį ir pažymą apie sveikatą
- Automobilis turi galiojantį: transporto priemonės registracijos liudijimą, techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą).

13.
Tarp šalių kilę ginčai sprendžiami bendru šalių sutarimu, o šalims nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka. Teismingumas
nustatomas pagal Panaudos gavėjo buveinės adresą.
14. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.
11. Panaudos davėjas, pasirašydamas sutartį užtikrina, kad :
13. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.
V. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI
Panaudos davėjas:
........................................
(vardas, pavardė)

Panaudos gavėjas:
Aleksandro Stulginskio universitetas
Kodas 111950962, PVM kodas LT 119509610
Studentų g. 11 LT-53361, Akademijos mstl., Kauno r.
A. s. LT79 7044 0600 0290 0819, AB SEB bankas

...........................................
(adresas)
Prorektorius Vidmantas Butkus
...........................................
(parašas)

........................................
(parašas)

