KETURRAČIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS
1. Sutarties dalykas
1.1. UAB „Lokės pėda“ (toliau Lokės pėda) įsipareigoja perduoti SVEČIUI
šios Sutarties 2.1 punkte nustatytam laikotarpiui valdyti ir naudoti keturratį
motociklą YAMAHA BRUIN 350FWA 4x4 (toliau „Keturratis“),
o SVEČIAS įsipareigoja Keturratį valdyti ir juo naudotis pagal šioje Sutartyje
nustatytą paskirtį ir sąlygas bei sumokėti nuomos mokestį, nurodytą šios
sutarties 3 punkte.
2. Nuomos terminas
2.1. SVEČIAS Keturračiu turi teisę naudotis šios sutarties priedo punkte
II. NAUDOJIMOSI KETURRAČIŲ DATA, TRUKMĖ IR MOKESTIS nurodytą
valandų skaičių, valandas skaičiuojant nuo Keturračio perdavimo SVEČIUI
momento (toliau – Nuomos mokestis). Keturračio perdavimas svečiui, o taip pat
Keturračio grąžinimas Lokės pėdai yra įforminamas Lokės pėdos pateiktame
registracijos žurnale, nurodant Keturračio perdavimo/grąžinimo laiką.
3. Nuomos mokestis
3.1. SVEČIAS įsipareigoja Lokės pėdai sumokėti Sutarties dalyje
II. NAUDOJIMOSI KETURRAČIŲ DATA, TRUKMĖ IR MOKESTIS nustatytą
nuomos mokestį už visą Nuomos terminą (toliau Nuomos mokestis). Nuomos
mokestis turi būti sumokėtas iki Keturračio perdavimo SVEČIUI. Nuomos
mokestis gali būti sumokamas grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortele
Keturračio perdavimo SVEČIUI vietoje arba mokėjimo pavedimu į Lokės pėdos
sąskaitą banke.
4. Keturračio naudojimo paskirtis ir teritorija
4.1. SVEČIAS turi teisę naudotis Keurrračiu tik asmeninės rekreacijos
tikslais ir tik laikantis šios Sutarties sąlygų. Šia Sutartimi teisė naudotis
Keturračiu SVEČIUI suteikiama tik Lokės pėdos specialiai pažymėtoje
teritorijoje, (toliau – Trasa); kuomet SVEČIAS yra lydimas Lokės pėdos įgaliotų
asmenų/darbuotojų, vilkinčių specialią aprangą ir/ar ,turinčių kitus
skiriamuosius ženklus (toliau Instruktoriai).
5. Svečio teisės ir įsipareigojimai
5.1. SVEČIAS turi teisę:
5.1.1. Gauti informaciją, susijusią su Keturračio eksploatavimu, techninėmis savybėmis, saugos reikalavimais, o taip pat informaciją apie Trasą.
5.1.2. Naudotis Keturračiu, nepažeisdamas šios Sutarties reikalavimų.
5.2. SVEČIAS įsipareigoja:
5.2.1. Prieš sudarydamas šią Sutartį pateikti Lokės pėdai dokumentus,
patvirtinančius, kad:
5.2.1.1. SVEČIAS yra vyresnis nei 18 metų asmuo;
5.2.1.2. SVEČIAS turi galiojantį bet kurios kategorijos transporto priemonės
vairuotojo pažymėjimą.
5.2.2. Prieš pradėdamas naudotis Keturračiu, išklausyti Lokės pėdos
instrukcijas dėl Keturračio eksploatavimo, techninių savybių ir
susipažinti su Keturračio saugaus ekslploatavimo taisyklėmis, kurios
pridedamos prie šios Sutarties kaip priedas Nr. 1, (toliau – Saugaus
eksploatavimo taisyklės) bei jų laikytis.
5.2.3. Pradėdamas naudotis Keturračiu, pirmiausia jį išbandyti
apvažiuojant ne mažiau kaip 3 (tris) Lokės pėdos specialiai pažymėtus
treniruočių ratus, ir tokiu būdu patikrinti savo sugebėjimus saugiai valdyti
ir naudotis Keturračiu. Jeigu SVEČIUI nepakanka įgūdžių savarankiškai
naudotis Kerurračiu ir jį valdyti arba SVEČIAS naudodamasis Kerurračiu kelia
grėsmę savo ar kitų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui, SVEČIUI pasiūloma
nutraukti Sutartį arba važiuoti tik specialiai Lokės pėdos pažymėtame
treniruočių rate. Šiame punkte nurodytu atveju nutraukus Sutartį, SVEČIUI yra
grąžinama Nuomos mokesčio dalis proporcinga neišnaudotam Nuomos
terminui. SVEČIUI nusprendus važiuoti tik treniruočiu trasa, Nuomos mokestis
nėra mažinamas ir negrąžinamas.
5.2.4. Keturračiu naudotis tik Trasoje, laikydamasis Trasoje esančių
įspėjimų ir kitų su Trasa, jos naudojimu susijusių ženklų ar nuorodų,
o taip pat vykdyti pagal šią Sutartį Instruktorių duodamus žodinius
nurodymus bei pačiam asmeniškai rūpintis savo saugumu.
5.2.5. Neperduoti Keturračio naudotis tretiesiems asmenims.
5.2.6. Nedelsiant informuoti Lokės pėdą apie veiksmus ir/ar įvykius,
kurių pasekmėje gali būti/ar buvo padaryta žala SVEČIO ar kitų asmenų
sveikatai, gyvybei, turtui, o taip pat apie aplinkybes, dėl kurių SVEČIAS negali
naudotis Keturračiu šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
5.2.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Lokės pėdai grąžinti Keturratį,
o taip pat aprangą, inventorių bei kitus daiktus, kuriuos Lokės pėda buvo
perdavusi SVEČIUI, siekdama užtikrinti saugų Keturračio eksploatavimą.
5.2.8. Nešiukšlinti ir kitaip neteršti Trasos.
5.2.9. Naudodamasis Keturračiu, nepažeisti įstatymų ir trečiųjų asmenų teisių.
5.3. SVEČIAS patvirtina, jog jam nėra žinomi jokie jo sveikatos sutrikimai
ar kitos savybės, dėl kurių SVEČIAS negalėtų saugiai naudotis Keturračiu
arba, dėl kurių naudojimasis Keturračiu galėtų kelti grėsmę SVEČIO, Lokės
pėdos ar trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.
6. Lokės pėdos teisės ir pareigos
6.1. Lokės pėda įsipareigoja:
6.1.1. Pateikti SVEČIUI informaciją, susijusią su Keturračio eksploatavimu,
techninėmis savybėmis, saugos reikalavimais, o taip pat informaciją apie Trasą.
6.1.2. Padengti visas išlaidas susijusias su Keturračio eksploatavimu.
6.1.3. Perduoti SVEČIUI tinkamą naudoti pagal paskirtį ir techniškai tvarkingą
Keturratį ir užtikrinti tinkamą Keturračio techninę būklę per visą Nuomos terminą.
Lokės pėda atlieka einamąjį ir kapitalinį Keturračio remontą. Jeigu Nuomos
terminu Keturratis tampa netinkamas naudoti pagal paskirtį dėl techninių gedimų,
už kuriuos SVEČIAS neatsako, Lokės pėda įsipareigoja pakeisti Keturratį
analogišku kitu, tinkamu naudoti keturračiu, arba grąžinti SVEČIUI neišnaudotam
Nuomos terminui proporcingą Nuomos mokeščio dalį, arba, SVEČIUI
pageidaujant, neišnaudotam Nuomos terminui perduoti SVEČIUI Keturratį
naudotis kitu Šalių suderintu laiku.

6.1.4. Užtikrinti tinkamą Trasos ribų paženklinimą ir instrukcijų, įspėjimų bei
kitų ženklų ar nuorodų pateikimą Trasoje.
6.1.5. Lydėti SVEČIĄ Trasoje ir teikti pagalbą bei informaciją dėl SVEČIUI
iškilusių klausimų.
6.1.6. Apdrausti SVEČIĄ draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, kurie gali
įvykti naudojantis Keturračiu šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Draudimo
apsauga negalioja, jeigu nelaimingas atsitikimas įvyksta dėl SVEČIO tyčinio
elgesio ar didelio neatsargumo. Draudimo apsauga galioja tik nelaimingiems
atsitikimams, kurie įvyksta Trasoje.
6.2. Lokės pėda turi teisę:
6.2.1. Atsisakyti perduoti SVEČIUI naudotis Keturratį, jeigu:
6.2.1.1. SVEČIAS nėra sumokėjęs Nuomos mokesčio ar nepateikia
mokėjimą patvirtinančio dokumento; arba
6.2.1.2. SVEČIAS nėra išklausęs Lokės pėdos instrukcijų dėl Keturračio
eksploatavimo, techninių savybių ar nesusipažino su Keturračio saugaus
eksploatavimo taisyklėmis;
6.2.2. Apriboti naudojimosi Keturračiu teritoriją ir neleisti SVEČIUI
išvykti iš treniruočių rato, jeigu SVEČIUI nepakanka įgūdžių savarankiškai
naudotis Keturračiu ir jį valdyti arba SVEČIAS naudodamasis Keturračiu kelia
grėsmę savo ar kitų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui;
6.2.3. Lydėti SVEČIĄ Trasoje ir duoti SVEČIUI privalomus nurodymus
dėl naudojimosi Keturračiu būdo bei saugumo.
7. Sutarties nutraukimas
7.1. Lokės pėda turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo nedelsiant
nutraukti šią sutartį ir perimti iš SVEČIO Keturratį, jeigu SVEČIAS iš
esmės pažeidžia savo įsipareigojimus.
7.2. Esminiu sutarties pažeidimu bus laikoma, įskaitant, bet
neapsiribojant, jeigu SVEČIAS:
7.2.1. Nesumoka Nuomos mokesčio šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
7.2.2. Naudojasi Keturračiu už Trasos ribų arba visiškai ar iš dalies nesilaiko
Trasoje esančių instrukcijų, įspėjimų ir kitų su Trasa susijusių ženklų ar
nuorodų;
7.2.3. Visiškai ar iš dalies nesilaiko Saugaus eksploatavimo taisyklių;
7.2.4. Visiškai ar iš dalies nevykdo Instruktorių nurodymų pagal šios Sutarties
5.2.4 punktą;
7.2.5. Kitais atvejais, kai Keturračiu naudojasi keldamas grėsmę asmenų ar
turto saugumui arba kitaip iš emės pažeidžia šią Sutartį.
7.3. Lokės pėda turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo nutraukti Sutartį,
jei SVEČIAS, Lokės pėdos nuomone, akivaizdžiai nesugeba saugiai naudotis
Keturračiu ir jį valdyti. Tokiu atveju Lokės pėda įsipareigoja SVEČIUI gražinti
neišnaudotam Nuomos terminui proporcingą Nuomos mokesčio dalį.
7.4. Lokės pėdai nutraukus Sutartį 7.1 punkto pagrindu, Nuomos
mokestis, jeigu SVEČIAS jį sumokėjo, yra negrąžinamas.
7.5. Lokės pėda taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu
SVEČIAS Keturračiu negali naudotis dėl aplinkybių, už kurias neatsako nė
viena iš Šalių. Tokiu atveju, Lokės pėda įsipareigoja SVEČIUI gražinti Nuomos
mokesčio dalį proporcingą neišnaudotam Nuomos terminui arba, SVEČIUI
pageidaujant, neišnaudotam Nuomos terminui perduoti SVEČIUI Keturratį
naudotis kitu Šalių suderintu laiku.
7.6. SVEČIAS turi teisę bet kuriuo metu nutraukti šią Sutartį pranešdamas
apie tai Lokės pėdai. Jeigu SVEČIAS nutraukia sutartį iki Keturračio perdavimo
naudotis, SVEČIUI grąžinama 90 proc. sumokėto Nuomos mokesčio. Jeigu
SVEČIAS nutraukia Sutartį po Keturračio perdavimo naudotis, SVEČIUI
grąžinama neišnaudotam Nuomos terminui proporcingą sumokėto Nuomos
mokesčio dalis, tačiau bet kuriuo atveju ne daugiau kaip 80 proc. Nuomos
mokesčio.
8. Atsakomybė
8.1. Šalis, pažeidusi šią Sutartį įsipareigoja atlyginti žalą, kurią patiria kita
Šalis dėl Sutarties pažeidimo.
8.2. SVEČIAS įsipareigoja atlyginti Lokės pėdai žalą, jeigu Keturratis,
apranga, inventorius bei kiti daiktai, kuriuos Lokės pėda buvo perdavusi
SVEČIUI, o taip pat įranga, esanti Trasoje, buvo prarasti ar sugadinti dėl
aplinkybių, už kurias atsako SVEČIAS.
8.3. SVEČIAS, pažeidęs šią Sutartį ir ypač Saugaus eksploatavimo
taisykles, veikia savo paties rizika ir atsakomybe.
8.4. SVEČIUI taip pat tenka atsakomybė:
8.4.1. už savo veiksmais padarytą žalą trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei
ar turtui;
8.4.2. už savo veiksmais padarytus viešosios teisės pažeidimus.
9. Kitos nuostatos
9.1. SVEČIAS patvirtina, kad jo pateikti duomenys ir dokumentai yra
teisingi. SVEČIAS sutinka, kad šioje Sutartyje pateikti SVEČIO asmens
duomenys būtų naudojami šios Sutarties vykdymo tikslais. SVEČIUI išreiškus
atskirą sutikimą, Lokės pėda turi teisę nurodytus SVEČIO duomenis naudoti
rinkodaros tikslais, SVEČIUI siunčiant informaciją apie Lokės pėdos
vykdomą veiklą.
9.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško
Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
9.3. Nesutarimai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami derybomis.
Jei derybomis nesutarimų išspręsti nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos Teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
9.4. Ši Sutartis surašyta dviem identiškais egzemplioriais, kurie turi vienodą
juridinę galią. Sutarties Priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir
ketinimus, pasirašė.
SVEČIAS patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos, įskaitant išdėstytas
5.2.1 – 5.2.8, 5.3, 6.2., 7.1. – 7.2., 7.6., 8.1. – 8.4. punktuose, jam buvo
paaiškintos ir aptartos individualiai.

