
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO 
Sutinku, kad UAB „Alynas", įmonės kodas 302483198, rinktų ir tvarkytų alaus pilstymo įrangos ir 
alaus statinės (~ių) panaudos bei grąžinimo tikslu (-ais) šiuos mano asmens duomenis: VARDAS, 
PAVARDĖ,  ADRESAS, TELEFONO NUMERIS. 

Man yra žinoma, kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę: 

• būti informuotas (~a) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 
• susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti 

savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo 
veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitų 
įstatymų nuostatų; 

• nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti 
pamirštam“); 

• į duomenų perkeliamumą.  

Esu informuotas, kad turiu teisę atšaukti čia duotą sutikimą bet kuriuo metu. 

Patvirtinu atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą. 

Patvirtinu, kad aš pats (~i) atskleidžiau savo asmens duomenis Įmonei.  

 

SUTARTIS DĖL STATINIŲ PIKRKIMO IR STATINIŲ IR ĮRANGOS 
NUOMOS 

UAB „Alynas, įmonės kodas 302483198, buveinės adresas: Viršuliškių g. 40, Vilnius, toliau vadinama 
Panaudos davėju ir Jūs, toliau vadinamas Naudotoju,  sudarėte šią sutartį toliau vadinamą Sutartimi. 
Panaudos davėjas ir Naudotojas toliau šioje sutartyje gali būti vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai 
— Šalimi.  

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Panaudos davėjas įsipareigoja perduoti Naudotojui laikinai už mokestį valdyti ir naudoti 

užsakyme nurodytą alaus statinę (statines) ir alaus išpilstymo įrangą (įrangas), toliau — Įranga.  
1.2. Naudotojas įsipareigoja išsinuomotą Įrangą naudoti pagal šioje Sutartyje nurodytą paskirtį ir 

grąžinti Įrangą tokios būklės, kokios gavo iš Panaudos davėjo. 
1.3. Įranga gali būti naudojama tik alaus saugojimui, transportavimui ir išpilstymui. 
1.4. Nuo šios Sutarties patvirtinimo iki atskiro Įrangos grąžinimo akto pasirašymo, Įranga laikoma 

perduota Naudotojui. 
1.5. Panaudos davėjas patvirtina, kad perduodamos Įrangos būklė atitinka galiojančius standartus 

ir Sutartyje nustatytas sąlygas. 
1.6. Naudotojas patvirtina, kad Įrangą apžiūrėjo ir apžiūros metu trūkumų, galinčių trukdyti 

naudoti Įrangą pagal paskirtį nebuvo nustatyta. 
 

2. ŠALIŲ PAREIGOS 
2.1. Panaudos davėjas: 

2.1.1. įsipareigoja Naudotojui perduoti įrangą, tinkamą naudojimui pagal paskirtį; 
2.1.2. atsako už Įrangos trūkumus, trukdančius ją naudoti pagal paskirtį, išskyrus tuos trūkumus, 

apie kuriuos Naudotojas žinojo ar galėjo pastebėti Įrangos priėmimo metu. 
2.1.3. įsipareigoja vykdyti kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų jam priskirtas 

pareigas. 



2.1.4. Naudotojas naudoja Įrangą pagal paskirtį laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos 
teisės aktų reikalavimų ir Panaudos davėjo nurodymų. 

2.1.5. privalo prižiūrėti ir išlaikyti Įrangą, apmokėti Įrangos išlaikymo ir naudojimo išlaidas ir 
įsipareigoja imtis visų priemonių, reikalingų apsaugoti Įrangą nuo praradimo, sugadinimo 
ar vertės sumažėjimo. 

2.1.6. be išankstinio rašytinio Panaudos davėjo sutikimo neturi teisės Įrangos perduoti naudoti 
ir valdyti trečiajam asmeniui ar Įrangą naudoti ne pagal paskirtį. 

2.1.7. įsipareigoja nedelsdamas informuoti Panaudos davėją apie pastebėtus Įrangos trūkumus, 
žalą, padarytą Įrangai, apie Įrangos praradimą ir be išankstinio Panaudos davėjo sutikimo 
neturi teisės atlikti Įrangos remonto darbų. 

2.1.8. Panaudos davėjui pareikalavus privalo sudaryti galimybę patikrinti Įrangos būklę ir jos 
naudojimo sąlygas. 

2.1.9. privalo per Sutartyje nustatytą terminą grąžinti Įrangą Panaudos davėjui. 
2.1.10. atsako už tinkamą savo sutartinių ir LR teisės aktuose numatytų pareigų vykdymą ir 

privalo Panaudos davėjui atlyginti dėl šių pareigų nevykdymo padarytus nuostolius. 
 

3. ĮRANGOS NUOMOS TERMINAS, ĮRANGOS PERDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS 
NUOMOTOJUI 
3.1. Įranga Naudotojui išnuomojama užsakyme pasirinktam laikotarpiui ir atsiimama užsakyme 

pasirinktame ALYNE. 
3.2. Įranga Panaudos davėjui grąžinama Naudotojui iš to ALYNO, iš kurio buvo pasiimta. 
3.3. Įranga Panaudos davėjui turi būti grąžinta ne vėliau kaip per dvi dienas, einančią po užsakyme 

nurodyto nuomos termino pabaigos. 
3.4. Naudotojas privalo grąžinti Įrangą Panaudos davėjui tokios būklės, kokios Panaudos davėjas 

perdavė Naudotojui, atsižvelgiant į jos normalų nusidėvėjimą. 
3.5. Įranga grąžinama šalims (jų atstovams) pasirašant Įrangos grąžinimo aktą. 
3.6. Jeigu Naudotojas vengia Įrangą pristatyti į šiame punkte nurodytą vietą ir grąžinti Panaudos 

davėjui, Panaudos davėjas turi teisę pasiimti Įrangą iš jos buvimo vietos, o Naudotojas per 5 
(penkias) dienas nuo Panaudos davėjo reikalavimo pateikimo privalo atlyginti Įrangos 
pasiėmimo ir gabenimo išlaidas. 
 

4. NUOMOS MOKESTIS IR JO MOKĖJIMO TVARKA 
4.1. Nuomos mokestis sumokamas užsakymo metu už alaus statinę (statines) ir alaus išpilstymo 

įrangą (įrangas). 
4.2. Nuomos mokestis už Įrangos nuomos laiką, viršijanti šioje Sutartyje (užsakyme) nurodytą 

terminą, sumokamos grąžinant Įrangą, mokant 10 EUR už kiekvieną pradelstą dieną, 
pradedant skaičiuoti nuo trečios dienos einančios po užsakyme nurodyto nuomos termino 
pabaigos. 
 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
5.1. Praradus Įrangą, ją sugadinus ar sumažėjus jos vertei, Naudotojas privalo Panaudos davėjui 

atlyginti nuostolius, patirtus dėl Įrangos praradimo, sugadinimo ar vertės sumažėjimo. 
Panaudos davėjo nuostoliai, patirti dėl Įrangos praradimo, sugadinimo ar vertės sumažėjimo, 
apskaičiuojami atsižvelgiant į Įrangos ir statinių kainą. Įrangos kaina yra 550 € (penki šimtai 
penkiasdešimt eurų) su PVM. 30 litrų alaus statinės kaina yra 120 € (vienas šimtas dvidešimt) 
su PVM, 20 litrų alaus statinės kaina yra 90 € (devyniasdešimt) su PVM. 10 litrų alaus statinės 
kaina yra 60 € (šešiasdešimt) su PVM. Panaudos davėjo reikalavimu, Panaudos davėjo 
nuostolių, galimų patirti (patirtų) dėl Įrangos praradimo, sugadinimo ar vertės sumažėjimo, 
atlyginimas užtikrinamas Įrangos ir statinių kainos dydžio pinigų sumai Naudotojui 
išduodamu paprastuoju neprotestuotinu vekseliu. 

5.2. Už trečiųjų asmenų Įrangai padarytą žalą, atsako Naudotojas. 



5.3. Šalys neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, jei Sutartis 
nebuvo įvykdyta ar buvo netinkamai įvykdyta dėl atsiradusių nenugalimos jėgos aplinkybių. 
 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo pateikto užsakymo iki užsakyme grąžintos įrangos ir statinių 

grąžinimo bei pilno atsiskaitymo numatyto šioje sutartyje. 
6.2. Visi ginčai ar reikalavimai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami Šalių 

derybomis. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti Šalių derybomis, kiekvienas ginčas ar 
reikalavimas, kylantis dėl šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas teisme, pagal 
Panaudos davėjo buveinės vietą, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.3. Visi klausimai, neaptarti šioje Sutartyje, sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos 
Respublikos teisės aktais. 

6.4. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie yra rašytiniai ir pasirašyti abiejų šalių. 
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.  

 

ĮRANGOS IR STATINIŲ GRĄŽININIMAS 
Įranga laikoma grąžinta Panaudos davėjui, kai Naudotojas pristato nesugadintą įrangą ir statines, kurios 
nurodytos užsakyme, o Panaudos davėjo atstovas (ALYNAS darbuotojas) laisva forma ant atspausdinto 
užsakymo, įrašo savo vardą ir pavardę, grąžinimo datą, parašo, kad įranga ir statinės yra atiduotos bei 
pasirašo ant užsakymo, kuriuo buvo užsakyta nuoma. Panaudos davėjas pasirašydamas patvirtina, kad 
Naudotojo grąžinamą Įrangą apžiūrėjo ir, įvertinęs būklę, pareiškia, kad apžiūros metu Įrangos 
trūkumų, atsiradusių dėl Naudotojo kaltės, nebuvo nustatyta. 
 


