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Patvirtina: 2017-12-15d.

Bendrovės direktoriaus Dovydo Bajoro

Direktoriaus įsakymas Nr.__

Įsigalioja nuo 2018m sausio 1d.

BENDROSIOS ĮRANGOS NUOMOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Šios Bendrosios įrangos nuomos ir paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos)
reglamentuoja sutartinius santykius tarp UAB ProDJ (įmonės kodas 302688694, registruotosios
buveinės adresas: M. Lietuvos g. 33, Kukorai, Saugų sen., Šilutės r. LT-99400) (toliau – Bendrovė)
ir kito asmens (toliau – Klientas) abu kartu - Šalys, kurie gali apimti garso, vaizdo ir apšvietimo
įrenginių nuomą, transportavimą ir sumontavimą radijo, televizijos ir teatro pasirodymams, o taip
pat koncertams, kongresams, produktų pristatymams ir kitiems renginiams plačiausia vartojamų
žodžių prasme.

1. NUOMOS OBJEKTAS

1.1. Šios Bendrosios sąlygos nustato Bendrovės valdomos technikos, įrangos ir kitų objektų (toliau
– Nuomos objektas arba Įranga), kuriuos Bendrovė Kliento prašymu už sutartą nuomos mokestį
išnuomoja Klientui, nuomos tvarką ir sąlygas. 

1.2. Nuomos teisiniai santykiai kiekvieno Nuomos objekto vieneto atžvilgiu yra individualūs
(atskiri vieni nuo kitų) ir jiems be šių Bendrųjų sąlygų taikomos šalių raštu sutartos Specialiosios
sąlygos (toliau – Specialiosios sąlygos). Nurodytos Specialiosios sąlygos visais atvejais turi būti
nustatytos Nuomos objekto perdavimo–priėmimo akte (toliau – Perdavimo aktas), kuris yra
privaloma Nuomos sutarties dalis, taip pat jos gali būti nustatytos kitame papildomame rašytiniame
susitarime.

1.3. Bendrovės darbuotojai paslaugas Klientui teikia tik darbo dienomis ir tik darbo metu, jei
Specialiosiose sąlygose nesusitarta kitaip.

1.4. Nedideli nuomojamų objektų nukrypimai, pavyzdžiui, matmenimis, spalva, tūriu, forma ir
pakuote niekada nebus laikomi priežastimi, dėl kurios Klientas galėtų atšaukti visą ar dalį
užsakymo, arba atsisakyti sumokėti visą ar dalį sumos, arba prašyti atlyginti žalą.

2. PASLAUGŲ TEIKIMAS

2.1. Bendrovė vykdydama Bendrųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytą veiklą, gali suteikti šias paslaugas:

(i) Transportavimas;

(ii) Įrangos montavimas/demontavimas;

(iii) Garso režisierių, šviesų dailininko, diskotekos vedėjo (DJ/VJ);

(iv) Įrangos montavimo techninių brėžinių, schemų, raiderių ar kitų techninių dokumentų, susijusių
su įrangos montavimu ar eksploatavimu, parengimas;

(v) Aukštalipių darbai;

(vi) Scenos pastatymas;

(vii) elektriko paslaugos;
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(viii) kitos paslaugos, dėl kurių susitarta.

2.2. Klientui, perkančiam Bendrovės teikiamas paslaugas, dėl Bendrovės valdomos technikos,
įrangos ir kitų objektų nuomos mokesčio dydžio galima tartis atskirai.

2.3. Bendrovei teikiant paslaugas, už įrangos ir darbuotojų saugumą nuo trečiųjų asmenų veikos
atsako Klientas.

2.4. Bendrovės pateikti pasiūlymai, brėžiniai, dizainas, diagramos, modeliai, kompiuterinės
programos ir atlikti apskaičiavimai yra Bendrovės nuosavybe ir be išankstinio raštiško sutikimo
negali būti perduoti arba pateikti tretiesiems asmenims.

2.5. Dėl šiame skyriuje teikiamų paslaugų Bendrovė su Klientu sudaro atskirą Paslaugų teikimo
sutartį, tokiu atveju Bendrosios sąlygos taikomos tiek, kiek tai nepakeista tarp Kliento ir Bendrovės
sudaryta Paslaugų teikimo sutartimi.

3. NUOMOS SANTYKIAI

3.1. Nuomos sutartis konkretaus Nuomos objekto vieneto ar Nuomos objektų vienetų grupės
atžvilgiu šiomis Bendrosiomis sąlygomis laikoma sudaryta, kai Bendrovė su Klientu susitaria dėl
Specialių konkretaus Nuomos objekto nuomos sąlygų ir įformina tokį susitarimą atitinkamu
Perdavimo aktu.

4. NUOMOS LAIKOTARPIS

4.1. Įranga Klientui šių Bendrųjų sąlygų pagrindu išnuomojama tik konkrečiam Perdavimo akte
nurodytam laikotarpiui, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 (viena) diena ir kuris (toliau – Nuomos
laikotarpis) pasibaigia Perdavimo akte nurodytos dienos 16 (šešioliktą) valandą, jei šalys nesusitaria
kitaip. Minimalus Nuomos laikotarpis yra viena diena, nepriklausomai nuo to, kada Įranga paimama
ir kada grąžinama.

4.2. Įrangos Nuomos laikotarpis (terminas) skaičiuojamas nuo Įrangos perdavimo Klientui dienos
(imtinai) iki Nuomos laikotarpio paskutinės dienos. Įranga turi būti grąžinta Nuomos laikotarpio
paskutinę dieną.

5. ĮRANGOS PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

5.1. Bendrovė perduoda ir Klientas priima naudoti už nuomos mokestį Nuomos objektą
pasirašydami Perdavimo aktą.

5.2. Preziumuojama, kad Nuomos objektas jo perdavimo Klientui metu yra tvarkingas ir visiškai
sukomplektuotas. Pasirašydamas Perdavimo aktą Klientas patvirtina ir garantuoja, kad jis moka
saugiai naudotis su išsinuomojama Įranga (Nuomos objektu) ir kad jis nesinuomoja tokios Įrangos,
su kuria nemoka ar neturi teisės dirbti. 

5.3. Kliento pageidavimu priėmimo metu gali būti patikrinta Nuomos objekto būklė (techninė
būklė). Visi nustatyti defektai (jeigu jų yra ir jeigu jie nekliudo saugiai naudoti Nuomos objekto)
turi būti pažymėti Perdavimo akte. Jeigu Perdavimo akte nėra atžymų apie defektus,
preziumuojama, jog perdavimo metu jų nebuvo.

5.5. Nuomos objekto grąžinimo metu Nuomos objektas turi būti švarus, tvarkingas ir ne blogesnės
techninės būklės nei buvo Nuomos laikotarpio pradžioje, neskaitant įprasto Nuomos objekto
nusidėvėjimo. Grąžindamas Nuomos objektą, Klientas taip pat turi grąžinti visus jo priedus
(instrukcijas, eksploatavimo tvarkos taisykles ir t. t.). Šio įsipareigojimo pažeidimo atveju Bendrovė
turi teisę atlikti reikiamą valymą ir remontą Kliento sąskaita pagal Bendrovės paslaugų kainas,
nustatytas Bendrovės kainoraštyje.



3

5.6. Jei Šalys nesusitaria kitaip, Įrangą Klientas paima bei grąžina atitinkamo Bendrovės sandėlio
adresu, iš kurio ji buvo paimta ar Bendrovės pristatyta. 

6. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Klientas yra visiškai atsakingas už saugų ir tinkamą Nuomos objekto naudojimą. Be kita ko, jis
privalo užtikrinti, kad Nuomos objekto naudojimo metu būtų laikomasi visų naudojimo ir
eksploatavimo instrukcijų, gaisro saugos, sanitarijos ir higienos taisyklių nuostatų, taip pat visų kitų
taikytinų normatyvinių aktų nuostatų / reikalavimų. Klientas prisiima visišką civilinę atsakomybę
už žalą ir nuostolius, kurie gali atsirasti dėl aukščiau išvardintų  reikalavimų nesilaikymo.

6.2. Nuomos objektas gali būti naudojamas tik pagal tiesioginę jo paskirtį ir Klientas privalo
užtikrinti, kad asmenys, kurie dirbs su Nuomos objektu, būtų blaivūs ir neapsvaigę nuo narkotinių
ar panašių medžiagų, taip pat kad būtų pašalintos bet kokios kitos aplinkybės, kurios naudojant
Nuomos objektą galėtų sukelti žalą (nuostolius).

6.3. Klientas privalo užtikrinti, kad joks asmuo, kuris nėra tinkamai apmokytas dirbti su Nuomos
objektu, neturi patirties ir (ar) įgaliojimų (licencijos ir pan.) dirbti su Nuomos objektu (kai toks
įgaliojimas / licencija reikalingas (-a)) arba nėra supažindintas su Nuomos objekto eksploatavimo
taisyklėmis, neturėtų galimybės valdyti Nuomos objekto ir su juo dirbti. Neapmokymo dirbti su
Nuomos objektu atveju arba neturėjimo įgaliojimo dirbti su Nuomos objektu atveju draudžiama su
juo dirbti.

6.4. Klientas privalo Bendrovę informuoti apie vietą, kurioje Nuomos objektas bus naudojamas.
Klientas neturi teisės be rašytinio Bendrovės leidimo pakeisti Nuomos objekto naudojimo vietos
Jei Bendrovė pareikalauja, Klientas privalo pateikti Įrangą inventorizacijai atlikti.

6.5. Nuomos sutarties metu Bendrovės atstovas turi teisę atvykti į Kliento nurodytą Nuomos
objekto naudojimo vietą, kad įsitikintų, ar laikomasi Nuomos objekto naudojimo taisyklių.
Nustačius, kad Nuomos objekto naudojimo taisyklių nesilaikoma, Bendrovės atstovas turi teisę
pareikalauti nedelsiant nutraukti Nuomos objekto naudojimą.

6.6. Klientas negali perkelti Nuomos objekto už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, jei
Specialiosiose sąlygose nesusitarta kitaip.

6.7. Jeigu šalys nesusitarė kitaip, Klientas padengia visas Nuomos objekto naudojimo išlaidas,
įskaitant degalų, darbo jėgos, techninių priemonių, einamojo remonto išlaidas, taip pat jis yra
atsakingas už kasdienę Nuomos objekto priežiūrą (t. y. prieš kiekvieną Nuomos objekto naudojimą
turi atlikti visus numatytus atlikti veiksmus).

6.8. Pastebėjęs Nuomos objekto defektą / gedimą, Klientas privalo nedelsdamas nutraukti visus šia
Įranga atliekamus darbus ir nedelsiant (ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos, kai buvo
pastebėtas defektas / gedimas) informuoti Bendrovę. Klientui draudžiama pačiam taisyti Nuomos
objektą, jeigu dėl tokio taisymo nėra raštu susitarta su Bendrove.

6.9. Jeigu Nuomos objektas Klientui perduodamas su pilnu degalų baku ar užpildytas kitomis
technologinėmis medžiagomis (CO2, dūmų skysčiu ir tt), Klientas Bendrovei Įrangą taip pat privalo
grąžinti su pilnu degalų baku ar užpildytą kitomis technologinėmis medžiagomis. Jeigu grąžinimo
metu tokios Įrangos degalų bakas yra nepilnas ar trūksta kitų technologinių medžiagų, Bendrovė jas
pripildo ir Klientas privalo kompensuoti Bendrovei šias patirtas pripildymo išlaidas.

6.10. Klientas neturi teisės be rašytinio Bendrovės leidimo subnuomoti ar kokiais nors kitais
pagrindais perleisti tretiesiems asmenims, modifikuoti, įkeisti arba kitokiu būdu apsunkinti Nuomos
objektą.
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6.11. Klientas negali Nuomos objekto palikti be priežiūros ir neužtikrinęs tinkamų apsaugos nuo
vagystės ir gaisro priemonių. Klientas yra atsakingas už tinkamą Nuomos objekto techninių
dokumentų (techninio paso ir t. t.) saugojimą. Jeigu šie dokumentai pametami, Klientui tenka
pareiga savo sąskaita juos atkurti arba, jei Klientas neturi galimybės jų atkurti, padengti tokių
dokumentų atkūrimo išlaidas.

6.12. Dėl kokių nors priežasčių praradęs Nuomos objektą, Klientas privalo nedelsdamas, bet ne
vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo sužinojimo apie Nuomos objekto praradimą,
apie tai raštu informuoti Bendrovę. Jei Nuomos objektas prarastas dėl trečiųjų asmenų veiksmų,
Klientas nedelsdamas privalo apie tai pranešti policijai. Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo
Nuomos objekto netekimo Klientas Bendrovei turi pateikti pranešimą su policijos patvirtinimu, kad
Nuomos objektas prarastas, ir atlyginti jai dėl to patirtus nuostolius (įsigijimo verte).

7. NUOMOS MOKESTIS BEI ATSISKAITYMAI

7.1. Nuomos mokestis skaičiuojamas ir turi būti mokamas nuo Nuomos objekto perdavimo Klientui
momento iki jo grąžinimo Bendrovei momento, laikantis šiose Bendrosiose sąlygose nustatytos
tvarkos. Nuomos objekto praradimo atveju nuomos mokestis mokamas, iki Bendrovei sumokama
prarasto Nuomos objekto vertė (imtinai). Klientas pavėlavęs laiku grąžinti Įrangą privalo Bendrovei
sumokėti nuomos mokestį už visą pavėluotą laiką bei atlyginti nuostolius (Civilinio kodekso 6.499
str.). Pažeidus daikto gražinimo terminą, nuomos mokesčiui nuolaida netaikoma.

7.2. Jei atskirai nesutarta kitaip, nuomos mokestis skaičiuojamas remiantis esamu Bendrovės
paslaugų kainoraščiu. Papildomai prie bet kokių mokėjimų pagal  nuomos sutartį Klientas
Bendrovei privalo sumokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM), jeigu jis taikomas.

Pastaba. Kainos nustatytos Bendrovės kainoraštyje, kuris skelbiamas interneto svetainėje
www.prodj.lt. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu keisti kainoraštį, informuodama apie pokyčius
savo tinklalapyje www.prodj.lt

7.3. Jei konkrečiuose Nuomos sutarties prieduose nenurodyta kita tvarka, Nuomos mokestis, taip
pat bet kokie mokesčiai už kitas paslaugas Bendrovei turi būti mokami sąskaitos išrašymo dieną
arba avansu, jei Bendrovė to reikalauja. Nuomos mokestis avansu mokamas už visą Nuomos
laikotarpį (bei visas paslaugas), bet ne mažiau kaip už 7 (septynias) dienas. grąžinus įrangą,
nepanaudota avanso suma grąžinama, jei Klientas neturi įsiskolinimų. Jei Klientas turi įsiskolinimų
Bendrovei, nepanaudotas avansas naudojamas įsiskolinimams padengti.  

7.4. Bendrovė turi teisę tiek prieš sudarydama Nuomos sutartį, tiek jos vykdymo metu, iš Kliento
šalies reikalauti garantijos, kad bus įgyvendinti tiek mokėjimo, tiek kiti įsipareigojimai, rinkti
informacija apie Kliento mokumą.

7.5. Perdavimo akte nurodytą Nuomos mokestį Bendrovė vienašališkai gali pakeisti apie tai Klientą
informavusi prieš 14 dienų.

7.6. Jeigu Nuomos objektas yra pamestas / sunaikintas arba dėl kokių kitų priežasčių Klientas jį
prarado, Bendrovė turi teisę Nuomos mokestį skaičiuoti, iki Klientas Bendrovei pateiks rašytinį
pranešimą su policijos patvirtinimu, kad Nuomos objektas prarastas, ir atlygins jai dėl to patirtus
nuostolius.

7.7. Šalys susitaria, kad jei Nuomos sutartis nutraukiama ar pasibaigia  bet kokiu kitu pagrindu, ir
Bendrovė turi vykti pas Klientą atsiimti Įrangos, Klientas tokiu atveju Bendrovei privalo sumokėti
jos patirtas Įrangos parsigabenimo į buveinę išlaidas bei kitas su tuo susijusias Bendrovės išlaidas.

8. ATSAKOMYBĖ
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8.1. Jeigu Klientas laiku neatlieka kokių nors mokėjimų, už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną jis
Bendrovei moka 0,06 % (šešių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos
sumos. Gauta suma Bendrovė turi teisę visų pirma padengti netesybas. Netesybų sumokėjimas
neatleidžia nuo įsipareigojimų vykdymo.

8.2. Klientas yra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl Nuomos objekto praradimo, ir už
nuostolius, padarytus Nuomos objektui jį naudojant, kiek tai nėra įprasto nusidėvėjimo pasekmė,
taip pat už kitus pagal Nuomos sutartį Kliento atsakomybei tenkančius nuostolius.

8.3. Jeigu Klientas pablogina Nuomos objekto būklę arba Nuomos objekto būklė pablogėja dėl
veiksmų, dėl kurių neigiamų pasekmių atsiradimo atsakomybė tenka Klientui, jis privalo Bendrovei
visiškai atlyginti Nuomos objekto remonto (vertės ir funkcionalumo atkūrimo) išlaidas, taip pat dėl
to patirtus nuostolius. Nuomos objekto būklės pabloginimu laikomas bet koks Nuomos objekto
vertės ir (ar) jo funkcionalumo sumažėjimas, nesąlygotas normalaus nusidėvėjimo, taip pat bet
kokie kiti Nuomos objekto trūkumai, neaptarti Perdavimo akte Nuomos laikotarpio pradžioje.

8.4. Bendrovė neprisiima atsakomybės už žalą (nuostolius), kurią Nuomos objektas (kaip padidinto
pavojaus šaltinis) ar jo naudojimas sukelia nuomos termino metu. Šiuo atveju Klientui kaip
Nuomos objekto valdytojui ir naudotojui tenka visa atsakomybė dėl visos žalos (nuostolių), kurią
sukėlė Nuomos objektas Klientui ar bet kuriems tretiesiems asmenims (trečiųjų asmenų turtui,
gyvybei ar sveikatai).

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Nuomos sutartį ar bet kurį jos priedą dėl
Specialiųjų sąlygų, jeigu kita Šalis pažeidžia sutartas sąlygas ir neištaiso pažeidimo per 2 (dvi)
dienas. Pranešimas dėl nutraukimo siunčiamas faksu, elektroniniu paštu arba registruotuoju paštu
(faksu ar elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas laikomas įteiktu jo išsiuntimo dieną, registruotuoju
paštu išsiųstas pranešimas visais atvejais laikomas įteiktu trečią dieną nuo jo išsiuntimo).

9.2. Bendrovė gali nedelsdama vienašališkai nutraukti Nuomos sutartį ar bet kurį jos priedą dėl
Specialiųjų sąlygų ir atsiimti Nuomos objektą iš Kliento, jeigu: (i) Klientas tampa nemokus; (ii)
Klientas vėluoja vykdyti bet kokį mokėjimą ar įsipareigojimą daugiau nei 2 (dvi) dienas; (iii)
Klientas nesivadovauja Nuomos objekto naudojimo instrukcija arba kitaip pažeidžia savo
įsipareigojimus pagal 5.3 punktą; (iv) Klientas naudoja Nuomos objektą tikslams, kuriems Nuomos
objektas nėra skirtas; (v) Klientas perleido Nuomos objektą tretiesiems asmenims arba perkėlė
Nuomos objektą į kitą vietą ir negali įrodyti, kad Nuomos objektas naudojamas pagal sutarties bei
Specialiąsias sąlygas; (vi) Klientas pateikė neteisingą informaciją apie faktus, turinčius įtakos
tinkamam Nuomos sutarties vykdymui.

9.3. Bet kuriuo Nuomos sutarties nutraukimo atveju Klientas privalo ne vėliau kaip per 24
(dvidešimt keturias) valandas nuo sutarties nutraukimo grąžinti Nuomos objektą Bendrovei ir
sumokėti Nuomos mokestį už visą Nuomos laikotarpį bei kitas mokėtinas sumas (už paslaugas,
prekes ir t. t.).

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Visa informacija, susijusi su šalių sutartiniais santykiais bei jų vykdymu, laikoma
konfidencialia.

10.2. Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti vykdyti užsakymus nenurodydama jokių priežasčių.

10.4. Nuomodama arba teikdama paslaugas Bendrovė turi teisę pasitelkti trečiųjų šalių
(subrangovų) pagalbą.
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10.5.Visi ginčiai kylantys iš Nuomos sutartie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka Klaipėdos apylinkės teismo, Klaipėdos miesto rūmuose arba Klaipėdos apygardos teisme.

10.6. Kliento asmens duomenis tinkamo nuomos sutartinių santykių vykdymo priežiūros bei
užtikrinimo tikslais Bendrovė tvarko Lietuvos Respublikos asmenų duomenų teisinės apsaugos
įstatymo nustatyta tvarka.


