Transporta līdzekļa nomas līgums - pilnvara Nr. 2018/__
Iznomātājs no vienas puses un Nomnieks no otras puses, turpmāk tekstā - Puses, bez maldiem, spaidiem un viltus noslēdza sekojošu līgumu par līgumā norādītā
transporta līdzekļa (turpmāk – Automašīna) nomu, turpmāk tekstā – Līgums. Iznomātāja pārstāvja paraksts uz Līguma apstiprina to, ka Nomnieks ie iepazinies ar auto nomas noteikumiem un
tam ir tiesības lietot Automašīnu Līgumā norādītajā nomas periodā un teritorijā.

Iznomātājs:

SIA REZERVE RENT
Fiziskā: Ēdoles iela 54, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, Latvija

Nomnieks:

Juridiskā: Ziedu iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, Latvija
Reģistrācijas numurs: 41203049449

Vadītāji:
Automašīnu atļauts lietot: Latvija

Banka: Swedbank, HABALV22, konts: LV74HABA0551037685222
Automašīna:

CITROEN C4 MS14 VIN.VF7NC8FPOCY5527583
Automašīnas vērtība: EUR 9000 ;

Noma:

degviela:

AE 95 (Petrol)

Nobraukuma ierobežojums dienā: 500 km

Dat.

Plkst.

Sākums:

12.06.2018

15:00

degviela (L):

55

Odometrs (km):

__________

Ēdoles iela 54, Kuldīga

Beigas:

13.06.2018

15:00

degviela (L):

55

Odometrs (km):

_________

Ēdoles iela 54, Kuldīga

Apdrošināšana:

OCTA un KASKO apdrošināšana Latvijā. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pašrisks 300,-EUR

Daudzums

Cena /Diena EUR

TOTAL EUR

Nomas pakalpojums:

1

35,00

35,00

Drošības nauda:

1

100,00

100,00

Pakalpojumi, izcenojumi:

Kopā

EUR 135,00

1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā Automašīnu tādā tehniskā stāvoklī un ar tādu komplektāciju, kā norādīts šajā Līgumā (turpmāk – Pakalpojums).
2. Atdodot Automašīnu Iznomātājam, degvielas atlikumam bākā jābūt tādam pašam kā Automašīnu saņemot. Par iztrūkstošo degvielu Nomnieks maksā Iznomātājam degvielas uzpildes maksu
3,-EUR apmērā. Ja Nomnieks nav apmaksājis vai izvairās no administratīvo sodu, kas apgrūtina Automašīnu vai Iznomātāju, apmaksas, tad Iznomātājam ir tiesības piestādīt rēķinu vai
noņemt no Nomnieka kredītkartes soda naudu 200% (divi simti procentu) apmērā no neapmaksātā soda.
3. Ja Nomnieks nav termiņā samaksājis par Iznomātāja sniegtajiem Pakalpojumiem, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% (1/2 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma par katru
nokavējuma dienu.
4. Automašīnas izmantošana ārpus Līgumā norādītās teritorijas ir atļauta tikai ar Iznomātāja rakstisku atļauju.
5. Nomniekam Automašīnas avārijas, tai radītu bojājumu vai zādzību gadījumā nekavējoties jebkurā diennakts laikā jāinformē policija (tālr. 02, mob. 112) un Iznomātājs, kā arī 24 (divdesmit
četru) stundu laikā jāiesniedz Iznomātājam rakstisks paskaidrojums par notikušo.
6. Nomniekam ir aizliegts – (a) nodot Automašīnu lietošanā personai, kura nav uzrādīta Līguma sadaļā Vadītāji; (b) lietot Automašīnu sacīkstēs vai treniņbraucienos, kā arī mācību
braucieniem; (c) smēķēt Automašīnā, pārvadāt tajā dzīvniekus, ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas un smirdošas vielas, kā arī kravas, kas varētu kaitēt Automašīnas iekārtām, inventāram un
vadītājam; (d) veikt Automašīnai jebkādus uzlabojumus, remontus un/vai rezerves daļu nomaiņu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Iznomātāju, kā arī Nomniekam nav aizturējuma tiesības uz
Iznomātāja Automašīnu, ja Nomnieks tādus ir veicis.
7. Nomnieka atbildība Automašīnas bojājumu vai zādzības gadījumā (turpmāk - Apdrošināšanas gadījums) ir noteikta Līgumā, izņemot sekojošus gadījumus, kad Nomniekam ir pienākums
segt Iznomātājam un/vai trešajām personām radītos zaudējumus pilnā apmērā, ja – (a) nav nekavējoši informēta policija un/vai sniegtas nepilnīgas vai nepareizas ziņas par Apdrošināšanas
gadījumu; (b) Nomnieks ir braucis alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā; (c) paziņodams par Apdrošināšanas gadījumu, Nomnieks nav iesniedzis Iznomātājam reģistrācijas
dokumentus vai visas atslēgas un signalizācijas pultis, vai radio - magnetolas paneli; (d) atklājas, ka zādzības laikā Automašīna nav bijusi aizslēgta; (e) zaudējumus apzināti vai bezdarbības
rezultātā izraisījis Nomnieks (tai skaitā Automašīnas nepareiza ekspluatācija); (e) Automašīnas vadītājs ir rupji pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus; (f) Automašīna ir izmantota jebkādai
pretlikumīgai darbībai; (g) zaudējumi nav radušies Apdrošināšanas gadījuma rezultātā; (h) pārkāpti jebkuri šī Līguma noteikumi.
8. Visi strīdi attiecībā uz Līgumu tiks risināti sarunu ceļā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja Puses nevar vienoties, strīdi tiek atrisināti Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzētajai
kārtībā tiesā. Iznomātājam ir tiesības nodot trešajai personai no Līguma izrietošo prasījumu piedziņas tiesības.
9. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu, ja tā iemesls ir stihiska nelaime, visu veida karadarbība, blokāde, eksporta - importa lieguma gadījums un citi nepārvaramas varas
gadījumi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst.
10. Līgums parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks un tie izsniegti abām Līguma Pusēm.
11. Puses var lauzt līgumu, neuzrādot vai nepaskaidrojot iemeslus, bet brīdinot otru pusi par Līguma laušanu vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš.

NOMNIEKAM saņemot Nomas objektu no IZNOMĀTĀJA:
Degvielas līmenis: 1 ¾
½ ¼ 0 bākas

NOMNIEKAM nododot Nomas objektu IZNOMĀTĀJAM:
1 ¾
½ ¼ 0 bākas

Degvielas līmenis:

VIZUĀLĀ PĀRBAUDE
Komentāri:

Komentāri:

1) Viegli skrāpējumi uz
virsbūves

1) Viegli skrāpējumi uz virsbūves

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

Līguma pārtraukšana:
Nomnieks: ____________________
Līgums ir pārtraukts tikai tad, kad Iznomātājs ir parakstījis Līguma pārtraukšanu

Iznomātājs: Normunds Vitomskis

Kontakttālrunis: +371 29237448

