
 KONTEINERINIŲ PATALPŲ NUOMOS TAISYKLĖS

1. Pasiimant įrangą Nuomininkas įsipareigoja:

1.1 Jeigu konteinerinės patalpos pristatomos Nuomotojo transportu, Nuomininkas 
įsipareigoja numatyti įrangos iškrovimo, komunikacijų pajungimo vietas.
1.2 Sudaryti galimybę transportui privažiuoti į iškrovimo pakrovimo vietą ir pastatyti 
ar pasiimti konteinerį atitinkamai pagal krano technines sąlygas.
1.3 Prieš pasiimant įrangą tinkamai paruošti aikštelę: išlyginti ir sutankinti gruntą bei 
informuoti Nuomotoją apie patalpų pastatymo aikštelės reljefo ypatumus. Nesant 
galimybei pastatyti konteinerį į numatytą vietą, jis pastatomas į galimai artimiausią 
vietą, suderinus ją su Nuomininko atstovu. 
1.4 Nuomininko įgaliotas atstovas perima įrangą objekte ir užtikrina jos apsaugą nuo 
pristatymo iki išvežimo dienos. Neatvykus Nuomininko atstovui perimti atvežtos 
įrangos, konteineris yra grąžinamas į Nuomotojo sandėlį o Nuomininkui išstatoma 
sąskaita už transporto paslaugą.
1.5 Nuomininko įgaliotas atstovas įsipareigoja patikrinti į objektą pateiktos įrangos 
būklę bei komplektaciją ir sulyginti su Nuomotojo pateiktu įrangos perdavimo 
dokumentu. Tais atvejais, jei iškyla kokių nors neatitikimų ar neaiškumų, nedelsiant 
informuoti Nuomotojo atsakingą asmenį.
1.6 Nustačius, kad į objektą pateikta netinkama naudojimui įranga, būtina nedelsiant 
(iki įrangos eksploatavimo pradžios) apie tai informuoti Nuomotojo atsakingą 
asmenį.

2. Konteinerinių patalpų naudojimo metu Nuomininkas įsipareigoja:

2.1 Palaikyti tvarką ir švarą buitiniuose ir ofisiniuose nameliuose.
2.2 Neuždengti elektrinių radiatorių .

 2.3 Neviršyti numatytos elektrinės galios pajungiant buitinius prietaisus.
          2.4 Savavališkai neįvedinėt elektros įvado.

2.5 Nesukti medvarščių ir nekalti vinių į namelių vidines sienas.
2.6 Negręžioti skylių, nei viduje, nei išorėje. 
2.7 Nesandėliuoti skystų cheminių priemonių.
2.8 Nenaudoti atviros ugnies patalpų viduje.
2.9 Apie bet kokius Įrangos sugadinimus nedelsiant pranešti Nuomotojui.
2.10 Gauti raštišką Nuomotojo leidimą pervežti konteinerį į kitą objektą.



3. Grąžinant įrangą Nuomininkas įsipareigoja:

2.1 Prieš 2 darbo dienas raštu informuoti konteinerinių patalpų nuomos vadybininką 
apie planuojamus grąžinimus ir suderinti planuojamos grąžinti Įrangos kiekį ir laiką. 
2.3 Sudaryti sąlygas Nuomotojo transportui privažiuoti prie konteinerinių patalpų ir 
jas pasikrauti.
2.4 Patalpas grąžinti tvarkingas - tokios pat būklės kaip ir buvo pristatytos. 


