
TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS KAINORAŠTIS 
 

Kainoraštis paskutinį kartą atnaujintas: 2022 m. gruodžio 16 d. 
 
1. Transporto priemonės nuomos mokestis paskaičiuojamas Užsakymo pateikimo dienai pagal tuo metu galiojančias 

kainas ir nurodomas bendroje užsakymo suvestinėje.  Į paskaičiuotą Paslaugų kainą įskaitomas standartinė 
Transporto priemonės buitinė komplektacija - lauko baldai, vandens žarna, elektros jungtys, WC naudojimo skystis, 
2 dujų balionai papildyti dujomis, semtuvėlis su šluotele, laistytuvas.  

 
2. Papildomų buities daiktų nuomos ir papildomų paslaugų mokesčiai:  
2.1. Papildomas dujų balionas – 20 Eur (du balionai yra įskaičiuoti į Nuomos mokestį) visam nuomos terminui; 
2.2. Inverteris – perėjimas iš 12 V į 220 V  (leidžia krauti tel. ar kompiuterį) – 20 Eur visam nuomos terminui; 
2.3. Grilis – 20 Eur visam nuomos terminui. 
2.4. Šašlykinė – 5 Eur visam nuomos terminui. 
2.5. Kilimas - 5 Eur vienai dienai; 
2.6. Premium kėdės 5 Eur vienai dienai; 
2.7. Premium stalas 5 Eur vienai dienai; 
2.8. Kavos aparatas 20 Eur visam nuomos terminui; 
2.9. Vieno gyvūno vežimo mokestis 50 Eur visam nuomos terminui. 
2.10. Nuotekų (WC) pašalinimas iš Transporto priemonės ją grąžinant Bendrovei - 30 Eur. 
2.11. Visos Transporto priemonės nuomojamos be patalynės ir indų. Juos galima išnuomoti už papildomą mokestį: 
2.12. Indų komplektas (keliaujančių asmenų skaičiui) – 20 Eur visam nuomos terminui; 
2.13. Patalynės komplektas 1 asmeniui –15 Eur visam nuomos terminui; 
2.14. Ankstyvo perdavimo paslaugos mokestis su Nuomotojo sutikimu: 100 Eur; 
2.15. Vėlyvo grąžinimo mokestis už kiekvieną pavėluotą valandą: vienos valandos nuomos kaina (paskaičiuojama 

proporcionaliai) padauginta iš 3; 
2.16. Sąskaitos korekcijos mokestis – 5 Eur; 
2.17. Automobilyje paliktų daiktų administravimo bei pasaugos mokestis – 5 Eur. 365 KEMPERIAI saugo paliktus daiktus 

ne ilgiau nei 30 d. nuo nuomos termino pabaigos dienos. Jei Nuomininkas neatvyksta pasiimti paliktus daiktus per 
nurodyta maksimalų jų administravimo ir pasaugos terminą - 365 KEMPERIAI turi teisę šiuos be atskiro pranešimo 
Nuomininkui daiktus išmesti, sunaikinti, utilizuoti, parduoti ir pan. 

2.18. Kelių eismo taisyklių pažeidimo ir susijusių įvykių administracinis mokestis – 100 Eur/val. 
 
3. Baudos ir nuostoliai. Baudų ir papildomų mokesčių nurašymas 
 
3.1. 365 KEMPERIAI turi teisę automatiškai nurašyti baudas ir (arba) papildomus mokesčius, nurodytus 

Kainoraštyje, iš mokėjimo sąskaitos, susietos su Nuomininko paskyra arba tiesiogiai iš Nuomininko 
sumokėto Bendrovei Užstato. Lėšos nurašomos iškart po to, kai nustatomas pažeidimas, jis užfiksuojamas 
ir Nuomininkas apie tai informuojamas (el. paštu). 

3.2. Nuomininkui ar kitiems asmenims, kuriems sudaryta galimybė naudotis 365 KEMPERIAI transporto priemonėmis, 
nesilaikant Taisyklių, Nuomininkui gali būti taikomos šios baudos, kurios yra laikomos 365 KEMPERIAI minimaliais 
nuostoliais: 

3.3. Už viršytą vienos dienos leidžiamą kilometražą (400 km) (vienos dienos vidutinis nuvažiuotas atstumas 
paskaičiuojamas dalinant per Nuomininko visą nuomos terminą nuvažiuotą atstumą iš nuomos dienų skaičiaus) – 
0,30 Eur. 

3.4. už Transporto priemonės perdavimą vairuoti, valdyti ar kitaip suteiktą galimybę naudotis Transporto priemone 
tretiesiems asmenims, neturintiems teisės valdyti Transporto priemonės (t.y., neturintiems galiojančio vairuotojo 
pažymėjimo) – 500 Eur; 

3.5. už prarastus Transporto priemonės užvedimo raktus – 120 Eur, be to, Jums reikės atlyginti visus rakto įsigijimo bei 
programavimo kaštus (Žr. Taisykles) 

3.6. už Transporto priemonės išorės ar vidaus išpurvinimą, reikalaujantį papildomo plovimo (be cheminio plovimo) – 
100 Eur Kitu metų laiku (ne birželio 17 d. – rugpjūčio 27 d.) Nuomotojui sutinkant, Nuomininkas turi teisę savo 
jėgomis atlikti papildomą plovimą.  

3.7. už Transporto priemonės išpurvinimą, reikalaujantį papildomo plovimo (su cheminiu plovimu) – 250 Eur; 
3.8. už padangos apgadinimą, kai ji yra neremontuotina – 120 Eur; 
3.9. už rūkymą Transporto priemonės viduje – 250 Eur; 
3.10. už pavojingą, chuliganišką ar neatsargų vairavimą – 300 Eur; 
3.11. už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (arba 

kai Jūs vartojote alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, arba vengėt 
neblaivumo arba apsvaigimo patikrinimo (neblaivumas ir apsvaigimas suprantamas taip, kaip jis apibrėžiamas 
teisės aktuose). Jūs privalote sumokėti mums nurodyto dydžio baudą už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio 
(viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tais atvejais, kai Jūs perdavė Transporto 
priemonę ar kitu būdu sudarėte galimybę ją vairuoti kitam asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio (viršijant 0,00 
promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba toks asmuo vengė neblaivumo ar apsvaigimo 
patikrinimo – 1500 Eur; 

3.12. už žinomai melagingą / nepagrįstą prašymą, pateiktą mokėjimo kortelę išleidusiam bankui grąžinti nuo mokėjimo 
kortelės nurašytas lėšas (angl., charge back) – 150 Eur; 

3.13. Įpylus ne tos rūšies kurą į Transporto priemonę, Jūs mums atlyginsite dėl to mūsų patirtų nuostolių sumą, 
neviršijančią 500 Eur išskyrus atvejus, kai yra reikalingas Transporto priemonės nutempimas (evakuacijos 
paslauga). 

3.14. Už priverstinį Transporto priemonės nutempimą (evakuaciją) - Jūs mums atlyginsite dėl to mūsų patirtų nuostolių 
sumą, neviršijančią 1500 Eur; 

3.15. Eismo įvykio metu dėl Jūsų kaltės sugadinus Transporto priemonę, Jūs mums atlyginsite dėl eismo įvykio mūsų 
patirtų nuostolių sumą, neviršijančią 1500 Eur. Žr. Taisykles. 



3.16. Jeigu Transporto priemonė bus apgadinta eismo įvykio metu, kurį Nuomininkas (ar kitas asmuo, kuriam sudaryta 
galimybė naudotis Transporto priemone) sukels neblaivus, sporto varžybose arba kitaip pažeisdamas Taisykles, 
Nuomininkas atlygins visus 365 KEMPERIAI dėl to patirtus nuostolius. Žr. Taisykles. 

3.17. Jei Transporto priemonė per Nuomos laikotarpį bus pavogta ar sugadinta, bandant ją pavogti,  ir šis incidentas bus 
laikomas draudiminiu įvykiu, Nuomininkas atlygina 365 KEMPERIAI nuostolius, kurių nekompensuoja draudikas, 
t.y. sumoka taikоmos besąlyginės išskaitos dydį (20%).  

3.18. Jei Nuomininkas ne eismo įvykio metu pablogina išsinuomotą Transporto priemonę ar jos priklausinius 
(pvz. įvairūs kėbulo nubrozdinimai, Transporto priemonės vidaus įrenginių sugadinimai, purvas ir pan.), jis 
atlygins Bendrovei dėl tokio pabloginimo atsiradusius nuostolius pilna apimtimi. Nuomininkui ar kitiems 
asmenims, kuriems sudaryta galimybė naudotis 365 KEMPERIAI transporto priemonėmis, taikomos šie 
minimalūs nuostolių atlyginimo Bendrovei dydžiai už Transporto priemonės ir jos priklausinių 
pabloginimus (įskaitant bet neapsiribojant): 

  

Valymas Minimali atlygintina nuostolių suma 
Eur  

Ištemptas vienas čiužinys 30 
Ištepta naktinė užuolaida 30 
Neišpiltos nuotekos 30 
Salono cheminis valymas 250 
Vienos sėdimos vietos cheminis valymas  50 
Šaldytuvo cheminis valymas 100 
Papildomas išorės plovimas (purvas, kelio dangos likučiai ir pan.) 100 
  
Išorės žalos  
Galinio vaizdo veidrodėlio sugadinimas 250 
Galinio vaizdo veidrodėlio subraižymas 50 
Priekinio stiklo įdauža 150 
Sonic stiklo įdauža 400 
Subraižytas Transporto priemonės langas (1 vnt.) 50 
Skilęs galinio vaizdo veidrodėlio korpusas 100 
Sugadintas bagažinės durelių vyris 100 
Subraižytas bamperio kampas 150 
Sugadinta bagažinės rankena 65 
Suskilęs galinis žibintas 300 
Sugadintas Transporto priemonės  langas (vidurinis) 315 
Sugadintas Transporto priemonės galinis langas  295 
Pamesta vandens išleidimo rankena 50 
   
Transporto priemonės vidaus žalos  
Svetainės stalo įdauža 350 
Naktinių roletų sulaužymas (1 langas svetainėje) 350 
Naktinių roletų sulaužymas (1 langas miegamajame) 340 
Naktinių roletų sulaužymas (1 liukas svetainė) 300 
Naktinių roletų sulaužymas (1 liukas miegamasis) 300 
Sulaužytos WC kasetės durelės 150 
Sulankstyti lango bėgeliai 50 
Nulaužta panoraminio stogo liuko rankena 50 
Užuolaidos išnertos iš bėgelių 50 
Suplėšyta užuolaidėlė 50 
Nulaužtas stalo kojos plastikas (teleskopinis stalas) 100 
Šiukšlinės dangtis 50 
Suskilusi šaldytuvo lentyna 50 
Nulaužta keleivio sėdynės reguliavimo rankena  50 
Subraižytas stalas 50 
Sugadintas lauko durų tinklelis  450 
Suglamžyta viršutinė dieninė užuolaida 25 
Pamesta vandens talpos dangtelis 50 
Nutrūkęs gyvenamosios dalies durų užraktas 125 
Nulaužtas durų spynos fiksatorius 50 
Sugadintas spintelės fiksatorius 30 
Sugadinta vidaus durų rankena (WC durų) 125 
Nulaužtas stalo kojos plastikas 100 
Nutrauktas durų tinklelio siūlas 100 
Suplėšyta naktinė užuolaida 95 
Nulaužta stalo koja (ne teleskopinė) 100 
Neišplaunamas arba sugadintas čiužinys 300 
   
Žalos išlikimo dėžėms ir priklausiniams  
Kilimas 150 
Laistytuvas 20 
Išlikimo dėžė 20 



Lauko kėdė (standartinė) 20 
Stalas 20 
Premium kėdė 150 
Premium stalas 120 
Virimo puodas 20 
Keptuvė 20 
Stiklinė (1 vnt.) 10 
Lėkštė (1 vnt.) 10 
Arbatos šaukštelis 5 
Virtuvinis šauktas 5 
Peilis  5 
Virtuvinis peilis 10 
Pjaustymo lentelė 10 
Puodelis 5 
Kavos aparatas 50 
Inverteris  50 
Pagalvė  20 
Užklotas 30 
Paklodė  10 
Pagalvės užvalkalas 10 
Užkloto užvalkalas 10 
Rankšluostis 20 
Dujų balionas (1vnt) 55 
   
Markizė  
Visiškas markizės sugadinimas 1500 
Sulaužyta markizės vidurinė koja 30 
Sugadintos markizės "žirklės" 440 
Nulaužtas markizės stabilizatorius 85 
   
Prikabinami nameliai  

Stabdžių kaladėlės 200 
 


