Kanapių 16, LT-78116 Šiauliai, www. kylis.lt
Tel. Nr.: (+370) 41 522499; Mob. Tel. Nr.: (+370) 61602022 ; e-paštas: kylis@splius.lt

TRANSPORTO PRIEMONIŲ (MECHANIZMO) TECHNINIO APTARNAVIMO SUTARTIS
Užsakymo data(sutartis): 201_____
1.1 Transporto priemonės( mechanizmo) duomenys:

Variklio numeris:

Rėmo numeris:

1.2 Užsakovo užsakomi darbai:

Užsakovo pateiktos atsarginės dalys
(garantija neteikiama):

PASTABA: už remontui naudojamas kliento
pateiktas naujas ar naudotos atsarginės dalis,
bei įsigyjamas iš rangovo ne naujas ar
restauruojamas dalis - garantija neteikiama.
1.3 Papildomos sąlygos
Paslaugos atliekamos pagal įmonėje patvirtintus įkainius, t.y. viena darbo valanda 35,00 Eur ar 120,85 Lt( įkainiai pateikti
įmonės informacinėje lentoje) be PVM, dirbant remiantis gamintojo nustatytais laiko normatyvais.
Remonto metu išaiškėjusių papildomų darbų ir detalių kainos su užsakovu derinamos telefonu, arba, elektroniniu paštu, arba,
užsakovui atvykus į įmonę( sutarties 3.3 punktas)

DĖMESIO !
1.4 Įmonė neneša atsakomybės už paslėptus gedimus( rėmo, apdailos dalių, variklio, važiuoklės ir pan.) išryškėjusius remonto metu !
1.5 RANGOVO ir UŽSAKOVO teisės ir pareigos, bei kiti sutarties sąlygos nurodytos priede( antroje lapo pusėje).
1.6 Su įmonės paslaugų įkainiais susipažinau ir su išvardintomis sutarties sąlygomis (antra lapo pusė) sutinku ir šiuo įgalioju
RANGOVĄ, naudojant reikalingas medžiagas ir atsargines dalis, atlikti diagnostikos, remonto ar TA darbus ir transporto
priemonės patikrinimą keliuose ar kitur, kur reikalinga. Taip pat pripažįstu mechanikų kvalifikaciją, atliekant reikalingus
darbus.

UŽSAKOVAS:
( vardas, pavardė, parašas )

(Gyv. adresas, telefono numeris)

Spidometro parodymai

1.7 RANGOVAS: UAB „Kylis” atstovas ___________________________________________________
1.8 Transporto priemonę atsiimu, pretenzijų neturiu
UŽSAKOVAS:___________________________________________________________________

Priedas prie transporto priemonės( mechanizmo) remonto (techninio aptarnavimo) sutarties:
2.Sutarties objektas:
RANGOVAS įsipareigoja atlikti UŽSAKOVUI priklausančios transporto priemonės (mechanizmo) remonto, o UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti atliktus remonto darbus
ir už juos sumokėti.
3. Remonto darbų apytikrė sąmata ir papildomų darbų atlikimo sąlygos.
3.1. Remonto darbų užsakymas pateikiamas RANGOVUI transporto priemonės (mechanizmo) techninio aptarnavimo darbų sutartyje(užsakyme).
3.2. Remonto metu išaiškėjusi informacija apie reikalingus papildomus remonto darbus, detalės ar medžiagos, jų kainas ir atlikimo terminus gali būti perduodama
UŽSAKOVUI telefonu, elektroniniu paštu arba asmeninio susitikimo metu.
3.3. Sutikimą papildomiems darbams atlikti, detalėms užsakyti UŽSAKOVAS gali suteikti telefonu, elektroniniu paštu ar atvykęs į įmonę.
3.4. UŽSAKOVO sutikimas nereikalingas jei pirminė preliminari darbų ir detalių(medžiagų) kaina kinta ne daugiau kaip 30 procentų.
4. Sutarties šalių teisės ir pareigos.
4.1. UŽSAKOVAS įsipareigoja:
4.1.1. Išsamiai išdėstyti RANGOVUI transporto priemonės(mechanizmo) gedimus ir trūkumus bei techninio aptarnavimo darbų sutartyje(užsakyme) aiškiai ir pagrįstai
išdėstyti pageidavimus dėl remonto darbų.
4.1.2. Priimti RANGOVO atliktus darbus ne vėliau kaip per 1(vieną) darbo dieną(jeigu šalys nesusitarė kitaip) nuo RANGOVO pranešimo apie darbų pabaigą( taip pat ir
tais atvejais, kuomet apie darbų pabaigą pranešama anksčiau nustatytos darbų pabaigimo datos, tačiau tokiais atvejais darbai priimami ne vėliau nei darbų pabaigimo
dieną), o jeigu nustatytą darbų pabaigos data- darbų pabaigos diena(jeigu apie darbų pabaigą nepranešama anksčiau ). Visi RANGOVUI patikėti darbai laikomi priimtais
remiantis transporto priemonės(mechanizmo) perdavimo klientui arba jo įgaliotam asmeniui faktu, kuris patvirtinamas darbų perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo gali būti
laikoma PVM sąskaita- faktūra su dalių ir atliktų darbų sąrašu.
4.1.3. Apie darbų akivaizdžius trūkumus pažymėti darbų priėmimo akte, o apie paslėptus- pranešti RANGOVUI per protingą terminą po jų pastebėjimo.
4.1.4 Stabdyti darbus ( raštiškai) jeigu RANGOVO atliekami darbai ir keičiamos dalys UŽSAKOVUI yra per brangūs ir neekonomiški.
4.1.5. Laiku sumokėti už RANGOVO atliktus darbus bei parduotas dalis ir medžiagas, darbų sustabdymo atvejais, už iki sustabdymo Rangovo atliktus darbus, medžiagas.
4.1.6. Eksploatuoti transporto priemonės(mechanizmus) remiantis transporto priemonės gamintojo eksploatavimo instrukcijose nurodytais reikalavimais.
4.2. RANGOVAS įsipareigoja:
4.2.1. Iki darbų pradžios suteikti UŽSAKOVUI visą žinomą ir reikiamą informaciją, susijusia su darbų atlikimu, taip pat informaciją apie darbui atlikti reikalingą laiką.
4.2.2 UŽSAKOVUI nepateikus tikslios informacijos apie transporto priemonės gedimo priežastį, sugedusius mazgus ir keičiamų mazgų ir dalių poreikį, RANGOVAS apie
keičiamų mazgų ir dalių kainas informuoja UŽSAKOVĄ transporto priemonės remonto eigoje 3.2 punkte nustatytais būdais.
4.2.3. RANGOVAS įsipareigoja įspėti UŽSAKOVĄ apie tai, kad yra nuo RANGOVO nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę darbų tinkamumui ar tvirtumui.
4.2.4. Savo rizika ir savarankiškai nustatyti UŽSAKOVO užduoties įvykdymo būdus.
4.2.5. Darbus atlikti savo priemonėmis ir jėgomis, panaudojant įmonės tiekiamas atsargines dalis ir medžiagas, jeigu šalys papildomai nesusitarė kitaip.
4.2.6. Užtikrinti UŽSAKOVO jam patikėtų transporto priemonių( mechanizmų) saugumą.
4.2.7. Atlikti nurodytus darbus iki datos, nurodytos transporto priemonės( mechanizmo) techninio aptarnavimo(remonto) sutartyje. Šį terminą RANGOVAS turi teisę
pratęsti, jeigu:
•
•

momento iki UŽSAKOVO atsakymo, taip pat laikui, reikalingam šiems trūkumams ir gedimams pašalinti, kai UŽSAKOVAS užsako tokius papildomus darbus atskiru susitarimu.
darbų pradžia arba tąsa priklauso nuo pranešimo, kurį turi atsiųsti trečioji šalis, kliento iš anksto nurodytoje skiltyje „Pastabos”. Tokiu atveju galutinė darbų užbaigimo data nukeliama tokiam laikui, kuris praeina nuo šios
sutarties pasirašymo iki galutinio minėtos trečiosios šalies pranešimo apie užsakytus darbus.
darbų pradžia ir tąsa priklauso nuo darbų atlikimui reikalingų transporto priemonei ( mechanizmui) dalių pristatymo laiko- iki trečiosios šalys galutinai pristato šias dalis RANGOVUI.

•

PASABA: Galutinė transporto priemonės(mechanizmo) grąžinimo data nenustatoma, kai remonto darbai, kurių reikalauja gedimas ar trūkumo pobūdis, yra sudėtingi ar nėra žinoma tiksli
gedimo priežastis. Tokiu atveju UŽSAKOVUI išsiunčiamas pranešimas apie darbų pabaigą, kuriuo jis kviečiamas atsiimti transporto priemonę(mechanizmą) per dvi dienas nuo minėto
pranešimo gavimo dienos.

4.3. RANGOVAS turi teisę savo įsipareigojimams pagal šią sutartį atlikti pasitelkti kitus asmenis, už kurių netinkamą darbų atlikimą UŽSAKOVUI lieka atsakingas
RANGOVAS.
4.4. UŽSAKOVAS gali pamatyti pakeistas dalis, jeigu tokį pageidavimą yra pažymėjęs darbų užsakymo lape. Dalys, kurių nereikalauja perdavimo metu, sunaikinamos.
4.5. UŽSAKOVAS turi teisę patikrinti RANGOVO atliktų darbų kokybę.
4.6. Kitos šalių teisės ir pareigos numatytos LR Civiliniame kodekse.
4.7. UŽSAKOVAS suteikia RANGOVUI teisę mechanizmo ar transporto priemonės remonto ir/ar techninės priežiūros tikslu, nesant UŽSAKOVUI, atlikti šiuos veiksmus:
-

išardyti transporto priemonę( mechanizmą) reikiama apimtimi;
išimti iš transporto priemonės( mechanizmo) trukdančius daiktus;
atlikti bandomąjį važiavimą ar kitokį transporto priemonės patikrinimą keliuose bei kituose būtinuose vietose savo nuožiūra.

4.8. UŽSAKOVAS neatsiėmęs transporto priemonės( mechanizmo) per nustatytą terminą, t.y. po užsakymo įvykdymo ar pranešimo gavimo iš RANGOVO, praėjus 2
darbo dienoms, įsipareigoja mokėti Rangovui 1,5 Eur ar 5,18 Lt (be PVM) už parą saugojimo mokestį.
5. Garantijos
5.1. Garantija darbams taikoma pagal Lietuvos standartus bei kitus LR teisės aktus.
5.2. Garantija taikoma tik įmonės parduodamoms naujoms atsarginėms dalims.
5.3. Garantiniai įsipareigojimai bei RANGOVO atsakomybė neapima:
-

tų gedimų ar kitokių defektų, kurie atsirado ne dėl RANGOVO kaltės( dėl netinkamos eksploatacijos);
tų detalių ir eksploatacinių medžiagų kurias pateikė UŽSAKOVAS;
tų neoriginalių ir / ar nenaujų ir / ar restauruotų mazgų ir detalių, kurias UŽSAKOVO sutikimu panaudojo RANGOVAS.

5.4. Rangovas negarantuoja ir neatsako už detales bei eksploatacines medžiagas, kurios dėl savo funkcinės paskirties yra padidinto dėvėjimosi objektas ir dėl intensyvaus
naudojimo visiško ar iš dalies tapo netinkamos naudoti.
6. Atsiskaitymai.
6.1. Už atliktus darbus bei parduotas dalis ir medžiagas mokama taip:
6.1.1. Visa sutarties kaina atlikus UŽSAKOVUI transporto priemonės( mechanizmo) gedimo diagnostiką ar remonto darbus.
6.1.2. Mokamas 100 procentų avansas už užsakomas dalis(mazgus) ir ,esant sudėtingam ir brangiam remontui, iki 30 procentų avansas už remonto darbus skaičiuojant
nuo įmonėje patvirtintų užsakymo paslaugų įkainių.
6.1.3. Pasirašoma atskira sutartis, kuriuose numatytos mokėjimo sąlygos ir terminai.
6.1.4. Už RANGOVO atliktus darbus transporto priemonės (mechanizmo) gedimui( diagnostiką) nustatyti, UŽSAKOVAS įsipareigoja apmokėti pagal įmonėje patvirtintus
valandinius įkainius.
6.1.5. UŽSAKOVUI norint sužinoti galutinę ir tikslią numatomų remonto darbų kainą ir keičiamų dalių(mazgų) kainą ir RANGOVUI paruošus transporto priemonės
(mechanizmo) remonto bei užsakomų dalių sąmatą bei UŽSAKOVUI atsisakius darbus atlikti RANGOVO dirbtuvėse, UŽSAKOVAS įsipareigoja sumokėti RANGOVUI
nuo 100 iki 400 Lt( priklausimai nuo darbų sudėtingumo)kompensaciją už sąmatos paruošimą.
6.2. UŽSAKOVAS apmoka RANGOVUI už atliktus darbus ir detales pagal RANGOVO paruoštą PVM sąskaitą faktūrą.
7. Atsakomybė
7.1 UŽSAKOVAS, pažeidęs piniginės prievolės įvykdymo, nurodytos Sutarties 5.1. punkte, terminus, moka RANGOVUI 0,2 (dviejų dešimtųjų) dydžio delspinigius už
kiekvieną pavėluotą dieną bei kompensuoja išlaidas, kurias RANGOVAS patiria siekdamas atgauti skolą iki teismine skolų išieškojimo tvarka.
7.2. RANGOVAS neatsako už gedimus ar transporto priemonės padarytą žalą, kurie susiję su gedimais ir trūkumais, apie kuriuos RANGOVAS UŽSAKOVĄ buvo
informavęs, tačiau UŽSAKOVAS atsisakė papildomų darbų, skirtų tokiems gedimams ir trūkumams pašalinti RANGOVO dirbtuvėje.
7.3. Baigus darbus ir grąžindamas transporto priemonę RANGOVAS nurodo gedimus, kurie išaiškėja transporto priemonės remonto metu. Jeigu UŽSAKOVAS atsisako
pašalinti gedimus, laikoma, kad jis atleidžia RANGOVĄ nuo atsakomybės.
7.4. RANGOVUI negali būti reiškiamos jokio pobūdžio pretenzijos, galinčios atsirasti tarp kompanijos ir UŽSAKOVO, užsakiusio savo transporto priemonės remonto
darbus po avarijos. Bet kokiu atveju UŽSAKOVAS turi atsiskaityti su RANGOVU už visus atliktus darbus.
8. Sutarties galiojimo laikas
8.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo iki pilno šalių įsipareigojimo įvykdymo. Sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką nustato LR Civilinis kodeksas.
8.2. Bet kuris teisinis ginčas, kilęs tarp šalių dėl sutarties, sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti geruoju, jis sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos teisės
normomis Lietuvos teisme pagal RANGOVO buveinės registracijos vietą (LR CPK 32 str.).
8.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių po vieną atiduodama kiekvienai sutarties šaliai.
RANGOVAS neatsakingas už transporto priemonėje paliktus pašalinius daiktus ar jų apgadinimus.

SUSIPAŽINAU IR SUTINKU: _____________________________________________________________________________________________________________
( vardas, pavardė, parašas )

