INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS Nr.________
Ši sutartis pasirašyta el. parašu 201__ m. _______ d.
Galioja nuo 201__ m. ________________ d.
Telia Lietuva, AB, esanti Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilniuje, kurios įmonės kodas 121215434
(toliau šioje sutartyje vadinama – Nuomotoju), atstovaujama ......................................, ir ................, esanti
................, įmonės kodas........................, (toliau vadinama – Nuomininku), atstovaujama.................., kurios
toliau šioje sutartyje yra vadinamos Šalimis, o kiekviena jų atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad
Nuomotojas yra įpareigotas suteikti prieigą, sudaro šią Infrastruktūros nuomos sutartį (toliau vadinama –
Sutartis):
1. Šia Sutartimi Nuomotojas įsipareigoja šios Sutarties prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis,
sudarius reikiamus šios Sutarties priedus, priedėlius ir jų papildymus, suteikti Nuomininkui laikinai naudotis
už užmokestį Infrastruktūros objektais, Nuomininko pasirinktais ir nurodytais šios Sutarties 2 priede.
2. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki vėliausio Nuomos termino pabaigos.
3. Ši Sutartis keičiama, pildoma ar nutraukiama Infrastruktūros nuomos sąlygose numatyta
tvarka, jeigu Sutarties 2 priedo atitinkame priedėlyje nenustatyta kitaip. Pasibaigus šios Sutarties galiojimui
ar nutraukus šią Sutartį prieš terminą, liks galioti šios Sutarties ir/ar vėlesnių Šalių susitarimų prie šios
Sutarties nuostatos, susijusios su mokėjimais pagal šią Sutartį (nuomos ir kiti nustatyti mokesčiai už
naudojimąsi Infrastruktūros objektu iki Objekto grąžinimo dienos), Objektų saugojimu ir jų grąžinimu bei Šalių
atsakomybe.
4. Visi šios Sutarties priedai, priedėliai, jų papildymai ir Sutarties vykdymo dokumentai yra
neatskiriamos šios Sutarties dalys ir įsigalioja, kai yra pasirašyti, jei juose nėra nustatyta kitaip. Visų šios
Sutarties priedų, priedėlių ir jų papildymų nuostatos yra keičiamos ir pildomos ta pačia tvarka kaip ir ši
Sutartis.
5. Sutarties priedai:
5.1. 1 priedas. Infrastruktūros nuomos sąlygos.
5.2. 2 priedas. Šia Sutartimi nuomojamų Nuomotojo infrastruktūros Objektų sąrašas. Objektų
nuomos techninės sąlygos ir aprašymas. Nuomos mokesčiai.
5.3. 3 priedas. Šalių asmenų ryšiams sąrašas.
6. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7. Ši Sutartis ir jos priedai yra surašyti lietuvių kalba, dviem vienodais egzemplioriais. Abu
egzemplioriai yra vienodos juridinės galios. Kiekviena Šalis gauna po vieną šios Sutarties egzempliorių.
8. Nuomininkas pareiškia, kad iki šios Sutarties pasirašymo Nuomotojas jį tinkamai supažindino,
kad ši Sutartis bus sudaroma pagal Infrastruktūros nuomos sąlygas, su kuriomis bei kitomis Sutarties dalimis
Nuomininkas susipažino ir jas suprato, taip pat jog visos šios Sutarties sąlygos yra Nuomininkui žinomos ir
priimtinos.
9. Šalys pasirašo šią Sutartį kaip dokumentą, kuris atitinka jų valią ir tikslus.
10. Šalių rekvizitai:

Nuomotojas
Telia Lietuva, AB
Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius
Kodas 1212 15434
PVM mokėtojo kodas LT 212154314
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje už
elektroninių ryšių paslaugas)
Klientų aptarnavimas telefonu 1816
Nemokama informacijos linija 117
Faks. (8~5) 210 18 16
www.telia.lt

Nuomininkas
Įmonės pavadinimas
Gatvė, Nr, Pašto indeksas, Miestas
Tel. numeris
Įmonės kodas .....
PVM mokėtojo kodas .....
Juridinių asmenų registras
Atsiskaitomoji sąskaita: LT...

Pasirašyta el. parašu____________ A.V.
[parašas]

Pasirašyta el. parašu____________ A.V.
[parašas]
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