PANAUDOS SUTARTIS
{sutarties sudarymo vieta}, {sutarties sudarymo data}
{ vardas, pavardė}, asmens kodas {kodas}, gyvenantis(-i) {adresas} (toliau – „Panaudos davėjas“),
ir {vardas, pavardė}, asmens kodas {kodas}, gyvenantis(-i) {adresas}, (toliau – „Panaudos
gavėjas“), ir
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai − „Šalimi“, sudarė šią panaudos sutartį (toliau –
„Sutartis“).
1.

Sutarties dalykas

1.1. Panaudos davėjas perduoda Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti {daikto ar daiktų,
dėl kurių sudaroma sutartis, pavadinimas} (toliau – „Turtas“) ir juo naudotis:
1.2. Panaudos davėjas pareiškia ir patvirtina Panaudos gavėjui, kad Panaudos davėjas yra vienintelis
Turto teisėtas savininkas ir jokie tretieji asmenys neturi jokių teisių į Turtą; Turtas nėra įkeistas,
areštuotas ar kitaip nėra suvaržyta Panaudos davėjo nuosavybės teisė į jį.
1.3. Panaudos gavėjas naudos Turtą {paskirtis} paskirčiai.
1.4. Turtas Panaudos gavėjui perduodamas naudoti iki {data arba nurodoma, kad sutartis yra
neterminuota}.
2.

Šalių sutikimai ir įsipareigojimai

2.1. Šalys susitaria, kad ši Sutartis yra kartu ir Turto priėmimo-perdavimo aktas ir šios Sutarties
pasirašymo dieną Panaudos davėjas perduoda Panaudos gavėjui Turtą ir visus su Turtu susijusius
daiktus ir dokumentus, kurie yra ir (ar) gali būti reikalingi tinkamam Turto valdymui ir
naudojimuisi juo sutartyje nustatytai paskirčiai.
2.2. Panaudos gavėjas, pasibaigus šiai Sutarčiai, įsipareigoja grąžinti Turtą Panaudos davėjui tokios
būklės, kokios jis buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų Turto nusidėvėjimą.
2.3. Panaudos gavėjas privalo naudoti jam perduotą Turtą tik pagal jo paskirtį, nurodytą šios Sutarties
1.3. straipsnyje.
2.4. Panaudos gavėjas negali perduoti Turto ar leisti juo atlygintinai ar neatlygintinai naudotis
tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Panaudos davėjo sutikimo.
3.

Šalių atsakomybė ir Sutarties nutraukimas

3.1. Panaudos gavėjui tenka Turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika, jeigu Turtas žūtų ar būtų
sugadintas naudojant jį ne pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba būtų perduotas trečiajam
asmeniui be išankstinio Panaudos davėjo rašytinio sutikimo. Panaudos gavėjas neatsako už
atsitiktinį Turto žuvimą ar sugedimą jo normalaus naudojimo pagal Sutartyje numatytą paskirtį
metu.

3.2. Už žalą, padarytą tretiesiems asmenims naudojant Turtą, perduotą pagal Sutartį, atsako Panaudos
gavėjas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl Panaudos davėjo ar asmens, kuriam tas Turtas
perduotas Panaudos davėjo sutikimu, tyčios ar didelio neatsargumo.
3.3. Kiekviena iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie taip prieš {mėnesių skaičius
skaičiais } ({mėnesių skaičius žodžiais}) raštu įspėjusi kitą Šalį.
4.

Baigiamosios nuostatos

4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
4.2. Ši Sutartis prieš terminą gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų
įstatymų nustatytais atvejais.
4.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir (ar) Sutartis gali būti pildoma tik abipusiu rašytiniu Šalių
susitarimu.
4.4. Ši Sutartis pasirašoma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai
Šaliai įteikiant po vieną egzempliorių.
Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

_____________________________
(vardas, pavardė, parašas)
A. V.

_____________________________
(vardas, pavardė, parašas)
A. V.

