PANAUDOS SUTARTIS
200__ m. ____________ mėn. __ d., ___________
Mes, __________________________________, asmens kodas ___________________, gyvenantis
_____________________________________________________________, (toliau Sutartyje – „Panaudos
davėjas“), iš vienos pusės,
ir __________________________________, asmens kodas ___________________, gyvenantis
_____________________________________________________________, (toliau Sutartyje – „Panaudos
gavėjas“), iš kitos pusės, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarėme šią
Sutartį:
1. Sutarties objektas

1.1. Panaudos Davėjas pagal šios sutarties sąlygas perduoda Panaudos Gavėjui laikinai ir neatlygintinai
valdyti ir naudotis Panaudos Davėjui nuosavybės teise
priklausančiu________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, (toliau vadinamas –
Panaudos objektu).
1.2. Panaudos Gavėjas įsipareigoja grąžinti Panaudos objektą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas,
atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.
2. Šalių teisės ir pareigos. Šalių pareiškimai
2.1. Panaudos Davėjas pripažįsta, kad šios sutarties sudarymo metu Panaudos objektas nuosavybės teise
priklauso jam, nėra įkeistas, dovanotas, išnuomotas ar kitaip suvaržytos teisės į jį, dėl Panaudos objekto
nėra teisminių procesų.
2.2. Panaudos Gavėjas įsipareigoja naudoti perduotą Panaudos objektą pagal jo paskirtį, išlaikyti ir saugoti
jam pagal šią sutartį perduotą Panaudos objektą, daryti einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti kitas
Panaudos objekto išlaikymo išlaidas.
2.3. Panaudos Gavėjas turi/neturi teisę Panaudos objektą duoti neatlygintinai naudotis tretiesiems
asmenims.
3. Kitos sąlygos
3.1. Panaudos Davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį raštu arba žodžiu įspėjęs Panaudos
Gavėją prieš ______________________________________________________ iki numatomo nutraukimo.
3.2. Šalis, norinti nutraukti šią sutartį, privalo apie tai pranešti kitai šaliai raštu ne vėliau kaip prieš
________________________________________________________________ .
3.3. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Šalys įvykdys visus su ja susijusius
įsipareigojimus.
3.4. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir
pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta
vėlesnė įsigaliojimo data.
3.5. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti
perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių.
3.7. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.
4. Šalių rekvizitai ir parašai:
PANAUDOS DAVĖJAS:

PANAUDOS GAVĖJAS:

