TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.

Šios "Electric Beast Global OÜ", pagal Estijos įstatymus įsteigtos įmonės, kurios registracijos
kodas 16266059, registruotos adresu Pärnu maantee 148, 11317 Talinas, Estija (toliau "Beast"), transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygos (toliau - Sąlygos)
reglamentuoja "Beast" mobiliosios programėlės (kaip apibrėžta toliau) ir interneto svetainės
(kaip apibrėžta toliau) naudotojo (kaip apibrėžta toliau) registracijos tvarką, naudojimąsi
visiškai elektra varomomis transporto priemonėmis, transporto priemonių naudojimo sąlygas,
atsakomybę ir atsiskaitymo tvarką.

1.2.

Prieš pradėdamas naudotis Beast teikiamomis Paslaugomis (kaip apibrėžta toliau), Vartotojas
privalo:

1.2.1. atidžiai perskaito ir susipažįsta su šiomis Sąlygomis ir sutinka su šiomis Sąlygomis paspausdami
mygtuką "Sutinku" po registracijos mobiliojoje programėlėje; sutinka su nuomos sąlygomis
Svetainėje; arba naudoja savo skaitmeninį parašą (DigiDoc arba "DocuSign"), kad pasirašytų
Transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygas. Siekiant išvengti abejonių,
registruodamasis Mobiliojoje programėlėje arba pradėdamas naudotis Paslaugomis, Naudotojas
patvirtina, kad visa jam pateikta informacija yra aiški ir suprantama ir kad jis visiškai sutinka
su šiomis Sąlygomis. Jei Vartotojas nesutinka su šiomis Sąlygomis, jis negali naudotis
Paslaugomis; ir
1.2.2. pateikti tokius asmens duomenis, informaciją ir dokumentus, kurių gali paprašyti Beast.
1.3.

Jei Vartotojui kiltų klausimų dėl šių Sąlygų arba naudojimosi Paslaugomis, jis gali susisiekti su
"Beast" šiais kontaktiniais duomenimis: el. paštu info@beast.rent arba telefonu +372 639 4000.

1.4.

Siekiant išvengti abejonių, šios Sąlygos yra teisiškai privalomas susitarimas tarp "Beast" ir
kiekvieno Vartotojo, susijęs su Vartotojų naudojimusi Paslaugomis. Naudotojas teisinius
santykius palaiko tik su "Beast" ir žino, kad "Beast" jokiu būdu nėra susijęs su "Tesla, Inc."
(anksčiau - "Tesla Motors").

2.

AIŠKINIMAS IR APIBRĖŽTYS

2.1.

Šiose Sąlygose vartojami terminai ir sąvokos, jei aiškiai nenurodyta kitaip arba jei iš konteksto
nėra aišku kitaip, turi šias reikšmes:

2.1.1. "Bazinis paslaugos mokestis" - tai paslaugos mokestis, mokamas už kiekvieną transporto
priemonės naudojimo laikotarpio minutę. Bazinis paslaugos mokestis mokamas pagal
mobiliojoje programėlėje ir (arba) interneto svetainėje nurodytą (-us) kainyną (-us).
2.1.2. "Įkrovimo kortelės" - tai įkrovimo kortelė (-ės) ir įkrovimo lustas (-ai), naudojami įkrauti
Transporto priemonę.
2.1.3. "Įkrovimo įrenginys" - tai įkrovimo kabeliai arba adapteriai, naudojami Transporto priemonei
įkrauti.
2.1.4. "Draudimo taisyklės" - draudimo bendrovės, apdraudusios Transporto priemonę, draudimo
sąlygos, kurias galima rasti Mobiliojoje programėlėje arba Interneto svetainėje.

2.1.5. "Kilometrų mokestis" - tai Paslaugos mokestis, mokamas už kiekvieną kilometrą, viršijantį
Mobiliojoje programėlėje ir (arba) Interneto svetainėje nurodytą dienos (24 valandų) ridos
limitą. Kilometrų mokestis mokamas pagal mobiliojoje programėlėje ir (arba) interneto
svetainėje nurodytą (-us) kainyną (-us).
2.1.6. "Mobilioji programėlė" - išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems
mobiliesiems įrenginiams skirta taikomoji programinė įranga, kuria galima rezervuoti, atrakinti,
užrakinti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su Transporto priemonių naudojimu ir
eksploatavimu.
2.1.7. "Išlaipinimo vieta" - tai stovėjimo aikštelė, iš kurios Naudotojas pasiima Transporto priemonę
ir (arba) į kurią grąžinama Transporto priemonė. Leidžiamų išlaipinimo aikštelių sąrašas
pateikiamas mobiliojoje programėlėje ir interneto svetainėje.
2.1.8. "Šalis" reiškia kiekvieną iš Vartotojo ir Beast.
2.1.9. "Eksploatacijos vieta" - tai vieta, kurioje naudojama ir eksploatuojama Transporto priemonė.
2.1.10. "Privatumo politika" - "Beast" privatumo politika, kurią galima rasti mobiliojoje
programėlėje arba Svetainėje.
2.1.11. "Paslaugos mokestis" - bet koks mokestis, mokamas už Paslaugas, įskaitant Bazinį paslaugos
mokestį, Kilometrų mokestį (jei taikoma) ir mokestį už Automobilio rezervacijos atšaukimą
anksčiau laiko (jei taikoma). Bet koks Paslaugų mokestis mokamas pagal Mobiliojoje
programėlėje ir (arba) Interneto svetainėje nurodytą (-us) kainyną (-us).
2.1.12. "Paslaugos" - tai "Beast" Vartotojams teikiamos paslaugos, įskaitant Transporto priemonės
nuomos paslaugas, teikiamas per Mobiliąją programėlę ir Svetainę.
2.1.13. "Kelių eismo taisyklės" - visi galiojantys įstatymai, susiję su transporto priemonių naudojimu
ir eksploatavimu apskritai, be kita ko, visų rūšių kelių eismo taisyklės ir eismo saugumo
taisyklės.
2.1.14. "Naudotojas" - tai bet kuris asmuo, kuris naudojasi mobiliąja programėle ir (arba) "Beast"
teikiamomis paslaugomis.
2.1.15. "Papildomas naudotojas" - tai bet kuris asmuo, kurį "Naudotojas" pridėjo, kad jis taip pat
naudotųsi Transporto priemone po patikrinimo ir patvirtinimo.
2.1.16. "Transporto priemonė" - tai visiškai elektrinė motorinė transporto priemonė, kurią Naudotojui
laikinai valdyti ir naudoti pagal šias Sąlygas suteikia Beast.
2.1.17. "Transporto priemonės sistema" - Transporto priemonėje įrengta elektroninė sistema
(įskaitant apsaugos režimą, kurį Beast gali įjungti nuotoliniu būdu), kuri fiksuoja Transporto
priemonės ir jos aplinkos vietą, Transporto priemonės nuvažiuotą atstumą, Transporto
priemonės naudojimo laiką ir kitus su Transporto priemone bei jos naudojimu susijusius
duomenis ir perduoda juos Beast.
2.1.18. "Naudojimosi transporto priemone laikotarpis" - tai laikotarpis nuo momento, kai
Vartotojas atrakina (pasiima) Transporto priemonę iš Aikštelės iki momento, kai grąžina
(užrakina) Transporto priemonę į Aikštelę.
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2.1.19. "Svetainė" - tai Beast svetainė, esanti adresu https://beast.rent, ir visi tokios svetainės
subdomenai.
2.1.20. "Beast Bucks" - tai su mobiliąja programėle susijęs transporto priemonės kreditas, kurį galima
naudoti tik su mobiliąja programėle "Beast" susijusioms paslaugoms apmokėti. "Beast Bucks"
niekada neišmokami ir negali būti naudojami kaip mokėjimo priemonė, nesusijusi su
mobiliosios programėlės paslaugomis.
2.1.21. "Beast pirkinių sąlygos" - tai Beast išduodamų Beast pirkinių sąlygos, kurias galima rasti
mobiliojoje programėlėje arba Svetainėje.
2.2.

Šiose Sąlygose po žodžių "įskaitant" ir "apima", jei jie nėra vartojami, rašoma "be apribojimų".

2.3.

Bet koks Vartotojo įsipareigojimas ko nors nedaryti apima ir įsipareigojimą neleisti, kad tas
dalykas būtų padarytas.

2.4.

Šių Sąlygų antraštės naudojamos tik nuorodos patogumo tikslais ir jokiu būdu neapriboja ar
nedaro įtakos Sąlygų nuostatų reikšmei ar aiškinimui.

3.

NAUDOTOJO REGISTRACIJA MOBILIOJOJE PROGRAMĖLĖJE.

3.1.

Vartotojas turi teisę naudotis "Beast" teikiamomis paslaugomis tik užsiregistravęs mobiliojoje
programėlėje arba interneto svetainėje, pateikęs visus "Beast" prašomus asmens duomenis,
informaciją ir dokumentus bei sutikęs su šiomis sąlygomis.

3.2.

Registruodamasis mobiliojoje programėlėje arba Svetainėje, Vartotojas nurodo savo telefono
numerį, kuris bus laikomas Vartotojo identifikaciniu numeriu ir naudojamas vėlesniems
prisijungimams prie mobiliosios programėlės.

3.3.

Naudotojas, norintis naudotis Paslaugomis, turi (i) būti pilnametis fizinis asmuo pagal Veikimo
vietos įstatymus ir (ii) turėti galiojančius ir visiškai galiojančius Europos Sąjungos valstybės
narės, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų,
Šveicarijos Konfederacijos ar Kanados atitinkamos institucijos išduotus vairuotojo
pažymėjimus, suteikiančius teisę savarankiškai vairuoti transporto priemones. Be to,
Naudotojas privalo pateikti Beast savo veido ir vairuotojo pažymėjimo nuotraukas, kad Beast
galėtų patikrinti Naudotojo veido panašumą ir patikrinti jo vairuotojo pažymėjimo galiojimą;
šis procesas gali būti atliekamas per trečiosios šalies paslaugų teikėją (pvz., "Veriff") pagal
konkrečią mobiliojoje programėlėje nustatytą tvarką. Naudojantis trečiosios šalies paslaugų
teikėjo paslaugomis taikomos privatumo politikos sąlygos. Naudotojo gali būti pareikalauta
sutikti su trečiosios šalies paslaugų teikėjo nuostatomis ir sąlygomis, kad galėtų naudotis Beast
paslaugomis.

3.4.

Jei Vartotojas nepateikia savo asmens duomenų arba pateikia klaidingus ar netikslius asmens
duomenis, Vartotojo registracija laikoma negaliojančia. Pateikęs neteisingus arba netikslius
asmens duomenis, Naudotojas sumoka "Beast" 1 500 EUR dydžio sutartinę baudą ir atlygina
"Beast" visus nuostolius, patirtus dėl neteisingų arba netikslių asmens duomenų pateikimo.

3.5.

Po to, kai "Beast" atlieka atitinkamus naudotojo tapatybės ir informacijos patikrinimo
patikrinimus, "Beast" suteikia naudotojui laikiną teisę naudotis ir valdyti Transporto priemonę,
o naudotojas naudojasi Transporto priemone pagal šias Sąlygas ir moka atitinkamą Paslaugos
mokestį.
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3.6.

Sėkmingai užsiregistravus Mobiliojoje programėlėje, Vartotojui suteikiama prisijungimo prie
Mobiliosios programėlės prieiga, leidžianti Vartotojui naudotis Mobiliojoje programėlėje
teikiamomis Paslaugomis. Prisijungimo prie Mobiliosios programėlės duomenys yra asmeniniai
Vartotojo duomenys, kurių Vartotojas negali niekam atskleisti.

3.7.

Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti Beast pagal 1.3 skirsnį, jei jo prisijungimo duomenys
prarandami arba tampa prieinami trečiosioms šalims. Gavęs tokį naudotojo pranešimą, "Beast"
užblokuoja naudotojo prieigą prie mobiliosios programėlės. Bet kokią žalą, kurią Vartotojas ir
(arba) "Beast" patyrė prieš Vartotojui pateikiant tokį pranešimą "Beast", padengia Vartotojas.

3.8.

Vartotojas turi turėti ne daugiau kaip vieną paskyrą mobiliojoje programėlėje, kad būtų
užtikrinta aiški ir patikrinama tapatybė ir atitiktis Paslaugų reikalavimams.

3.9.

Vartotojas privalo pranešti "Beast" apie bet kokius savo asmens duomenų (įskaitant vardą,
pavardę, adresą, asmens kodą, gimimo datą) ir vairuotojo pažymėjimo pasikeitimus prieš toliau
naudodamasis Paslaugomis po tokių pasikeitimų. Bet kokius nuostolius, kuriuos Vartotojas ir
(arba) "Beast" patyrė prieš Vartotojui pateikiant tokį pranešimą "Beast", padengia Vartotojas.

4.

BENDROSIOS
TRANSPORTO
ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

4.1.

Beast imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog transporto priemonė būtų tvarkinga ir
parengta eksploatuoti.

4.2.

Defektais nepripažįstami Transporto priemonės defektai, kurie neturi įtakos eismo saugumui
arba neturi įtakos Transporto priemonei per trumpą laiką, taip pat defektai, kurie nėra
netinkamos Beast atliktos Transporto priemonės techninės priežiūros pasekmė.

4.3.

Naudotojas privalo naudoti Transporto priemonę kaip atidus ir rūpestingas savininkas ir pagal
paskirtį, laikydamasis šių Sąlygų.

4.4.

Naudotojas privalo laikytis Transporto priemonės gamintojo nustatytų Transporto priemonės
naudojimo reikalavimų, nurodytų Transporto priemonės naudojimo instrukcijoje, kuri laikoma
Transporto priemonėje, šių Taisyklių 4 ir 5 skyrių, Eksploatavimo vietos Kelių eismo taisyklių,
Draudimo taisyklių ir kitų galiojančių Eksploatavimo vietos įstatymų. Naudotojas taip pat
privalo laikytis kitų Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, kurie čia nepaminėti,
tačiau laikomi įprastais tokio turto naudojimo reikalavimais.

4.5.

Naudotojas nedelsdamas praneša Beast pagal 1.3 punktą ir, jei reikia, atitinkamai valdžios
institucijai (pvz., policijai, priešgaisrinei tarnybai), jei Transporto priemonė sugadinama,
sunaikinama, sudaužoma, prarandama (įskaitant konfiskavimą) arba kitaip tampa netinkama
naudoti, arba jei yra kitų aplinkybių, trukdančių naudotis Transporto priemone. Nepranešus
Beast ir, jei reikia, valdžios institucijai pagal ankstesnį sakinį, skiriama 1 500 EUR dydžio
sutartinė bauda.

4.6.

Vartotojas privalo naudotis Transporto priemone asmeniškai, išskyrus atvejus, kai papildomas
Vartotojas buvo įtrauktas, patikrintas ir patvirtintas, kad gali naudotis Transporto priemone.
Naudotojas negali subnuomoti Transporto priemonės, perduoti Transporto priemonės kitam
asmeniui arba leisti kitam asmeniui naudotis Transporto priemone be išankstinio raštiško arba
aiškiai patvirtinto Beast sutikimo. Siekiant išvengti abejonių, Naudotojas atsako už bet kokią

PRIEMONĖS

EKSPLOATAVIMO

IR
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žalą, padarytą bet kokio neįgalioto Transporto priemonės vairuotojo Transporto priemonės
naudojimo laikotarpiu, ir atlygina ją "Beast".
4.7.

Naudotojas yra visiškai atsakingas už Transporto priemonę visą jos naudojimo laikotarpį,
neatsižvelgiant į naudojimo vietą. Transporto priemonės naudojimo laikotarpiu atsakomybė už
Transporto priemonės, kaip didesnio pavojaus šaltinio, valdytoją tenka Naudotojui.

4.8.

Naudotojas neatsako už (i) bet kokius Transporto priemonės defektus, atsiradusius naudojant
Transporto priemonę ir atsiradusius dėl to, kad anksčiau Transporto priemonę naudojo ne
Naudotojas (su sąlyga, kad Naudotojas apie defektą pranešė "Beast" pagal 5.4 skirsnį), arba (ii)
bet kokius defektus, atsiradusius dėl įprasto Transporto priemonės nusidėvėjimo, abiem
atvejais, jei Naudotojas nedelsdamas praneša "Beast" apie tokius defektus pagal 1.3 skirsnį ir
laikosi "Beast" pateiktų nurodymų.

4.9.

Jei per Naudotojo naudojimosi Transporto priemone laikotarpį Transporto priemonė dėl bet
kokios priežasties sugadinama, sunaikinama ar prarandama (įskaitant konfiskavimą) arba jei dėl
bet kokios priežasties sugadinamas, sunaikinamas ar prarandamas bet koks Transporto
priemonės priedas, Naudotojas privalo sumokėti Beast iki 600 EUR dydžio sutartinę baudą, jei
tokios žalos neatlygina Transporto priemonę apdraudusi draudimo bendrovė. Be to, Naudotojas
privalo atlyginti Beast visus nuostolius, viršijančius sutartinės baudos sumą, ir visus nuostolius,
kurių nekompensuoja draudimo bendrovė (įskaitant ne mažesnę kaip 1 000 EUR išskaitos
sumą). Priežastys, dėl kurių draudimo bendrovė nusprendė nemokėti draudimo išmokos
(įskaitant dėl to, kad tai yra išskaita, nedraudžiamasis įvykis), neturi jokios įtakos naudotojo
prievolei atlyginti žalą Beast pagal ankstesnį sakinį. Toliau nurodytais atvejais draudimo
bendrovė turi atgręžtinio reikalavimo teisę į Naudotoją susigrąžinti draudimo išmoką iš
Naudotojo:

4.9.1. žala Transporto priemonei padaroma, kai Transporto priemone naudojasi ne Vartotojas
(išskyrus atvejus, kai Beast pateikė išankstinį raštišką sutikimą pagal 4.6 skyrių);
4.9.2. Transporto priemonei padaroma žala ir Transporto priemonės valdytojas pasišalina iš eismo
įvykio vietos prieš atvykstant policijai ar kitai kompetentingai institucijai tais atvejais, kai tokios
institucijos atvykimas į eismo įvykio vietą yra privalomas pagal galiojančius Eksploatavimo
vietos įstatymus;
4.9.3. Transporto priemonė yra pavogta arba sunaikinta, arba Transporto priemonė buvo palikta su
atidarytais langais, stogu, stoglangiu, neužrakintomis durimis;
4.9.4. žala Transporto priemonei padaroma, kai Transporto priemonę eksploatuoja asmuo arba
Naudotojas, kuris neturėjo galiojančio vairuotojo pažymėjimo, išduoto atitinkamos institucijos,
kaip nurodyta 3.3 skyriuje, arba Naudotojas, kuris nepateikė galiojančio vairuotojo pažymėjimo
Beast patikrinti;
4.9.5. žala Transporto priemonei padaryta dėl Kelių eismo taisyklių nesilaikymo.
4.10.

Jei Transporto priemonės naudojimo laikotarpiu Transporto priemonė tampa nešvaresnė nei
įprastai eksploatuojant (viduje ar išorėje), Naudotojas privalo sumokėti Beast sutartinę baudą
pagal valymo paslaugų teikėjo nustatytą kainą.

4.11.

Vartotojas prisiima visą atsakomybę už šių Sąlygų, Kelių eismo taisyklių ir kitų galiojančių
teisės aktų pažeidimus, taip pat už žalą, padarytą tretiesiems asmenims per Naudojimosi
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transporto priemone laikotarpį. Jei Naudotojas netinkamai eksploatuoja Transporto priemonę,
įskaitant bet kokį Sąlygų, Kelių eismo taisyklių ir kitų galiojančių įstatymų pažeidimą, ir dėl to
Beast patiria išlaidų ar žalos (įskaitant mokesčių, baudų, mokėtinų valdžios institucijoms ar
trečiosioms šalims, mokėjimą), Naudotojas privalo visiškai atlyginti tokias išlaidas ar žalą.
Atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, "Beast" turimi Naudotojo asmens duomenys gali būti
perduodami valdžios institucijoms ir antstoliams mokesčių, baudų ir kitų panašių mokėjimų
mokėjimo ir išieškojimo tikslais.
4.12.

"Beast" reikalavimu Vartotojas privalo sumokėti "Beast" iki 2000 EUR dydžio sutartinę baudą
už bet kurio iš šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų nevykdymą, pažeidimą ar netinkamą
vykdymą, jei šiose Taisyklėse nenustatyta jokių kitų teisių gynimo priemonių už atitinkamą
pažeidimą.

4.13.

Jei "Beast" neužtikrina tinkamo Paslaugų teikimo Vartotojui (t. y. Transporto priemonė nėra
nurodytoje išlaipinimo vietoje arba Transporto priemonė nėra tvarkinga, arba jos negalima
eksploatuoti), po to, kai Vartotojas apie tokias aplinkybes praneša "Beast" telefonu pagal 1.3
punktą, "Beast" Vartotojo pasirinkimu (i) apmoka Vartotojo išlaidas už vieną taksi kelionę, dėl
kurios buvo susitarta telefonu, neviršijant Mobiliojoje programėlėje nurodytos sumos, arba (ii)
ne vėliau kaip per tris valandas pristato Vartotojui kitą Transporto priemonę. Siekiant išvengti
abejonių, Beast neatsako už jokias kitas išlaidas ar nuostolius, kuriuos Vartotojas patiria dėl
tokių aplinkybių.

4.14.

Beast neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl negalėjimo naudotis Transporto priemone
avarijos atveju arba dėl kitų nuo Beast nepriklausančių priežasčių.

4.15.

Maksimaliu pagal galiojančius įstatymus leistinu mastu "Beast" neprisiima jokios atsakomybės
už bet kokią žalą, kurią sukėlė trečiosios šalys arba nuo "Beast" nepriklausančios aplinkybės
(įskaitant bet kokias programišių atakas, techninius gedimus, defektus, klaidas ar virusus,
turinčius įtakos mobiliajai programėlei ar interneto svetainei, Vartotojo nesilaikymą šių Sąlygų
ir bet kokius valdžios institucijų veiksmus).

4.16.

"Beast" atsako ir privalo atlyginti Vartotojui tik tiesioginius piniginius nuostolius (ir, siekiant
išvengti abejonių, jokių netiesioginių nuostolių ar negautos naudos) ir tik su sąlyga, kad tokius
nuostolius Vartotojui padarė "Beast" tyčia arba dėl didelio neatsargumo. Beast atsakomybė
mažinama suma, lygia žalai, kurios naudotojas galėjo išvengti dėdamas protingas pastangas.

4.17.

Jei Vartotojas negali tinkamai naudotis Paslaugomis, jis turi apie tai pranešti Beast pagal 1.3
skirsnį. Ginčą bandoma išspręsti abipusiu šalių susitarimu arba galiojančių įstatymų nustatyta
tvarka. Bet kokius su Paslaugomis susijusius reikalavimus Vartotojas turi pareikšti ne vėliau
kaip per tris mėnesius nuo naudojimosi Paslaugomis dienos. Beast atsako į Vartotojo pretenziją
kuo greičiau, bet bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pretenzijos
gavimo dienos. Jei naudotojas mano, kad "Beast" nepatenkino jo pretenzijos arba patenkino ją
tik iš dalies, naudotojas turi teisę kreiptis į vietos vartotojų teisių apsaugos instituciją.

5.

NURODYTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

5.1.

Draudžiama vairuoti Transporto priemonę apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kitų
psichotropinių medžiagų. Be to, Naudotojui draudžiama vairuoti Transporto priemonę, jei jis
serga ar yra pavargęs arba jei jo vairavimas gali kelti pavojų eismo saugumui. Naudotojui
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leidžiama vairuoti tik tokią Transporto priemonę, kuri priklauso transporto priemonių
kategorijai, kurią jis turi teisę vairuoti pagal savo vairuotojo pažymėjimą.
5.2.

Naudodamasis Transporto priemone Naudotojas turi būti visiškai blaivus (0,00 promilės) ir
nebūti apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų. Jei Naudotojas pažeidžia bet kurį iš 5.1 ar 5.2
punktuose nustatytų apribojimų arba suteikia galimybę kitam asmeniui vairuoti Transporto
priemonę apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar bet kokių psichotropinių medžiagų arba kitaip
pažeidžia 5.1 ar 5.2 punktus, Naudotojas privalo sumokėti Beast 2 500 EUR dydžio sutartinę
baudą. Be to, "Beast" turi teisę nedelsiant sustabdyti Paslaugų teikimą Naudotojui (įskaitant
Transporto priemonės užblokavimą ir Transporto priemonės atsiėmimą) neribotam laikotarpiui.

5.3.

Kad transporto priemonės salonas būtų švarus ir būtų užtikrinta vairuotojo artimiausios aplinkos
sauga, keleiviams draudžiama transporto priemonėje vartoti alkoholį.

5.4.

"Beast" eksploatuoja tik elektra varomas transporto priemones. Visiškai elektrinių transporto
priemonių akumuliatoriaus ir nuvažiuojamo atstumo rodikliai yra orientaciniai, tikrasis
nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo akumuliatoriaus įkaitimo lygio, oro sąlygų
(temperatūros ir priešpriešinio vėjo), kelio sąlygų, kelio dangos būklės ir naudotojo vairavimo
stiliaus (greičio ir manevrų).

5.5.

Transporto priemonė eksploatuojama tik Estijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos, Švedijos,
Norvegijos, Danijos, Šveicarijos ir Prancūzijos teritorijose. Pažeidus šiame 5.5 punkte nustatytą
apribojimą, Vartotojas visiškai atsako už bet kokią žalą, padarytą Transporto priemonei ar žalą,
padarytą tretiesiems asmenims, įskaitant išlaidas, susijusias su pradinės išlaipinimo vietos
grąžinimu.

5.6.

Teikdamas Paslaugas, Beast naudojasi Transporto priemonės sistema, kad užtikrintų, jog
Transporto priemonė būtų eksploatuojama pagal šias Sąlygas. Transporto priemonės sistemos
naudojimui taikomos Privatumo politikos sąlygos.

5.7.

Prieš kiekvieną naudojimąsi Transporto priemone Naudotojas privalo apžiūrėti Transporto
priemonę ir įsitikinti, kad Transporto priemonė neturi aiškiai matomų defektų. Aptikęs defektų,
Naudotojas privalo apie juos pranešti Beast pagal 1.3 skirsnį. Naudotojas taip pat turi galimybę
nufotografuoti matomus Transporto priemonės išorės ir vidaus pažeidimus ar defektus prieš
pradėdamas nuomą per mobiliąją programėlę. Jei apie tai nepranešama "Beast", laikoma, kad
defektai atsirado Naudotojo naudojimosi Transporto priemone laikotarpiu, ir už juos atsako
Naudotojas.

5.8.

Pasibaigus važiavimui, Naudotojas turi grąžinti Transporto priemonę į leidžiamą išlaipinimo
vietą.

5.9.

Vartotojas pripažįsta, kad Transporto priemonės atrakinimas ir užrakinimas gali užtrukti dėl
telekomunikacijų paslaugų teikėjų ir priklausomai nuo jų, todėl Vartotojas už šį laiką moka kaip
už Paslaugų kainą.

5.10.

Naudotojas privalo grąžinti Transporto priemonę tokios būklės, kokios ji buvo prieš atsiimant
Transporto priemonę, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Nustatydamos įprastą Transporto
priemonės nusidėvėjimą, Šalys vadovaujasi atitinkamų pramonės organizacijų nustatytomis
gairėmis. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, įprastinis nusidėvėjimas neapima:

5.10.1. sulūžusios, deformuotos ar kitaip mechaniškai ar termiškai pažeistos dalys;
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5.10.2. neveikiantys prietaisai ir mechanizmai;
5.10.3. kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įtrūkimai ir aiškūs įbrėžimai (kai dažų sluoksnis pažeistas iki
grunto sluoksnio);
5.10.4. dažų sluoksnio nusidėvėjimas dėl intensyvaus Automobilio plovimo ir (arba) valymo;
5.10.5. nekokybiškas remontas ir (arba) dėl remonto atsiradę defektai;
5.10.6. langų ar kėbulo įtrūkimai;
5.10.7. įbrėžimai ant langų ar kėbulo, atsiradę dėl netinkamo Automobilio naudojimo ir (arba) valymo;
5.10.8. salono pažeidimai, įskaitant apdegusias ar suteptas sėdynes, sulūžusias plastikines priekinės
bagažinės ar bagažinės dangčio dalis, sulaužytas langų atidarymo rankenas;
5.10.9. Transporto priemonių, kurios yra "Tesla Performance" modeliai, padangų nusidėvėjimas viršija
1 milimetrą per savaitę; ir
5.10.10.

pažeista kūno geometrija.

5.11.

Jei Vartotojas sugadina Transporto priemonės padangą, Vartotojas privalo sumokėti Beast 100
EUR baudą už vieną sugadintą padangą. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, jei padangos
sugadinimas yra toks didelis, kad padangos atstatyti neįmanoma, Naudotojas atlygina Beast visą
naujos padangos kainą.

5.12.

Jei Vartotojas sugadina Transporto priemonės ratlankį, Vartotojas privalo sumokėti Beast 150
EUR dydžio sutartinę baudą už vieną sugadintą ratlankį, jei tai yra "Tesla Model 3 Standard
Range Plus", ir 300 EUR dydžio baudą už vieną sugadintą ratlankį, jei tai yra "Tesla Model 3
Long Range" arba "Performance", "Tesla Model S" ir "Tesla Model X".

5.13.

Jei (i) Transporto priemonė sugenda, (ii) prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamieji signalai, (iii)
pasigirsta įtartini pašaliniai garsai arba (iv) atsiranda kitų aplinkybių, trukdančių saugiai
eksploatuoti Transporto priemonę, Naudotojas privalo nedelsdamas nutraukti naudojimąsi
Transporto priemone, pranešti apie tai Beast pagal 1.3 skirsnį ir elgtis pagal Beast nurodymus.

5.14.

(i) vagystės arba (ii) bet kokios žalos Transporto priemonei eismo įvykio metu ar dėl kitų
aplinkybių atveju Naudotojas nedelsdamas praneša apie tai Beast pagal 1.3 skirsnį ir, jei
taikoma, atitinkamai valdžios institucijai (pvz., policijai, priešgaisrinei tarnybai), taip pat
užpildo eismo įvykio deklaraciją ir atlieka visus kitus veiksmus, būtinus užkirsti kelią tolesnei
žalai Transporto priemonei ir (arba) trečiosioms šalims ar turtui arba ją sumažinti. Nepranešus
Beast ir, jei reikia, atitinkamai valdžios institucijai pagal ankstesnį sakinį, skiriama 1 500 EUR
dydžio sutartinė bauda.

5.15.

Naudotojas privalo užtikrinti, kad Transporto priemonė nebūtų naudojama, jei ji sugenda arba
jei tolesnis naudojimasis Transporto priemone gali padidinti Transporto priemonės žalą arba
kelti pavojų eismo saugumui.

5.16.

Beast turi teisę įrengti alkoblokus (t. y. alkotesterius), neleidžiančius užvesti Transporto
priemonės, jei alkotesteriai nustato bet kokį alkoholio vartojimo lygį. Jei alkotesteriai nustato
bet kokį alkoholio kiekį, Paslauga Vartotojui neteikiama. Kad nekiltų abejonių, alkotesteriui
nenustačius alkoholio vartojimo, Naudotojas neatleidžiamas nuo atsakomybės.
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5.17.

Vartotojas neturi teisės naudotis Transporto priemone:

5.17.1. už veiklą, kurią draudžia veiklos vietos įstatymai;
5.17.2. pakartotinai viršyti didžiausią leistiną važiavimo greitį daugiau kaip 20 km/h pagal apribojimą,
nustatytą remiantis atitinkamoje eksploatavimo vietoje galiojančiu Kelių eismo įstatymu;
5.17.3. dalyvauti raliuose, bandomuosiuose važiavimuose ir kitose sporto varžybose;
5.17.4. vairuoti autodromų trasose ir kitose automobilių sportui skirtose trasose, keliuose ar
kompleksuose;
5.17.5. išjungti Transporto priemonės traukos kontrolės sistemą ir (arba) naudoti Transporto priemonę
driftui;
5.17.6. vežti daugiau žmonių, nei leidžiama Transporto priemonės registracijos liudijime arba
techninėje specifikacijoje;
5.17.7. vežti krovinį, kuris yra sunkesnis, nei leidžiama Transporto priemonės registracijos liudijime ar
techninėje specifikacijoje, arba nuolat vežti padidintą krovinį (t. y. sunkiasvorius krovinius);
5.17.8. stumti ar vilkti kitas transporto priemones (įskaitant priekabas) ar kitus objektus;
5.17.9. važiuoti bekele arba keliais, kurie nėra skirti Transporto priemonei, įskaitant bet kokius kelius,
kurių paviršius gali pažeisti padangas, ratlankius, pakabą ar kitas Transporto priemonės detales;
5.17.10. vežti žmones komerciniais tikslais (draudžiama naudoti Transporto priemonę taksi
paslaugoms, kurjerių paslaugoms, maisto pristatymui ir t. t.) be išankstinio raštiško Beast
sutikimo;
5.17.11. praktikuotis vairuoti;
5.17.12. vežti bet kokius pavojingus krovinius;
5.17.13. vežti gyvūnus kitaip, nei numatyta šiose sąlygose; arba
5.17.14. vežti netinkamai pritvirtintus ir nesutvirtintus daiktus.
5.18.

Pažeidęs bet kurį iš 5.17-5.17.14 punktuose nurodytų punktų ir apribojimų, Vartotojas privalo
sumokėti "Beast" 500 EUR dydžio sutartinę baudą. Be to, Naudotojas privalo atlyginti "Beast"
visus nuostolius, viršijančius sutartinės baudos sumą, ir visus nuostolius, kurių neatlygina
draudimo bendrovė (įskaitant ne mažesnę kaip 1 000 EUR išskaitos sumą). Priežastys, dėl kurių
draudimo bendrovė nusprendė nemokėti draudimo išmokos (įskaitant dėl to, kad tai yra išskaita,
nedraudžiamasis įvykis), neturi jokios įtakos naudotojo prievolei atlyginti žalą Beast pagal
ankstesnį sakinį.

5.19.

Naudotojas užtikrina, kad Transporto priemonėje niekas nerūkytų ir kad visi gyvūnai būtų
vežami tik specialiai tam pritaikytoje transporto dėžėje, kurią galima užsisakyti ir rasti
Transporto priemonės bagažinėje. Jei kas nors rūko Transporto priemonėje arba jei gyvūnai
vežami ne tam skirtoje transporto dėžėje, Naudotojas privalo sumokėti Beast 300 EUR dydžio
sutartinę baudą.
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5.20.

Transporto priemonė gali būti plaunama slėgiu tik savitarnos rankinio plovimo stotelėse,
kuriose nenaudojama abrazyvinė įranga (pvz., šepečiai). Draudžiama vežti Transporto priemonę
į automatines automobilių plovyklas, automobilių plovyklų tunelius ir bet kokias kitas
plovyklas, kuriose naudojami šepečiai ir galingos vandens srovės, galinčios pažeisti Transporto
priemonės išorę, stiklinius langus ir stogą, apsauginius klijus ar dažus. Už tokio apribojimo
pažeidimą Vartotojas moka 400 EUR dydžio sutartinę baudą Beast.

5.21.

Naudotojas užtikrina, kad Automobilio akumuliatoriaus indikatorius visada būtų ilgesnis nei 40
kilometrų. Jei Transporto priemonės rodiklis nukrito žemiau 40 kilometrų ribos, Naudotojas
privalo nuvežti Transporto priemonę į artimiausią įkrovimo stotelę ir pradėti įkrovimą. Jei
Transporto priemonė grąžinama su mažesniu nei 40 kilometrų nuvažiuojamu atstumu ir
nepradedama įkrauti, taikoma 40 EUR sutartinė bauda. Jei Transporto priemonė grąžinama ir
pradedama įkrauti esant maždaug 40 km ridai, bauda netaikoma. Jei nuoma baigiama, o
Transporto priemonės akumuliatoriaus indikatorius rodo, kad nuvažiuota mažiau nei 10
kilometrų, naudotojas, neatsižvelgdamas į kitas aplinkybes, turi sumokėti 300 EUR dydžio
sutartinę baudą Beast.

5.22.

Griežtai draudžiama valyti Automobilio centrinės konsolės ekraną bet kokiomis kitomis
priemonėmis (įskaitant chemines valymo priemones, drėgnas ar sausas servetėles), išskyrus
specialią sausą mikropluošto šluostę, laikomą Automobilio pirštinių dėtuvėje.

5.23.

Naudotojas privalo užtikrinti, kad bet kuriam laikui pastačius Transporto priemonę į stovėjimo
aikštelę, būtų išjungti žibintai ir media sistema, uždaryti langai, stogas ir stoglangis, o durys
užrakintos.

5.24.

Draudžiama statyti transporto priemonę požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse ir kitose
vietose, kuriose nėra mobiliojo ryšio arba interneto ryšio. Nesant duomenų ryšio, mobilioji
programėlė negali prisijungti prie transporto priemonės, tokiu atveju operatyvinė komanda turės
suteikti fizinę pagalbą, o už tai bus taikoma sutartinė bauda nuo 50 iki 200 EUR, priklausomai
nuo laiko ir atstumo iki artimiausios operacijų vietos.

5.25.

Griežtai draudžiama atlikti bet kokius veiksmus ar bandymus skaityti, kopijuoti, keisti ar ištrinti
transporto priemonės sistemos duomenis, taip pat draudžiama išjungti transporto priemonės
traukos kontrolę ar keisti bet kokius drifto nustatymus. Pažeidęs šiuos apribojimus, naudotojas
privalo sumokėti 500 EUR dydžio sutartinę baudą "Beast".

5.26.

Pasibaigus kiekvienam važiavimui, Naudotojas turi pastatyti Transporto priemonę leistinoje
išlaipinimo vietoje. Naudotojas užtikrina, kad Transporto priemonė nebūtų statoma trečiosioms
šalims skirtose stovėjimo vietose. Be to, Transporto priemonė neturi būti paliekama vietose,
kuriose stovėti draudžia kelio ženklai arba kelio ženklinimas. Naudotojas atsako už bet kokius
Kelių eismo taisyklių ir kitų galiojančių teisės aktų, susijusių su Transporto priemonės statymu,
pažeidimus.

5.27.

Jei Naudojimo laikotarpiu Naudotojas stato Transporto priemonę mokamose automobilių
stovėjimo aikštelėse, jis pats tinkamai sumoka už tokią stovėjimo vietą arba atlygina Beast visas
tokias išlaidas. Naudotojui tinkamai nesumokėjus tokio mokesčio už stovėjimą, Naudotojas
privalo sumokėti Beast 15 EUR dydžio sutartinę baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, kai
vėluojama sumokėti mokestį už stovėjimą. Tokios sutartinės baudos sumokėjimas Beast
neatleidžia naudotojo nuo pareigos sumokėti stovėjimo mokestį.

5.28.

Nurodyta transporto priemonės rezervavimo tvarka:
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5.28.1. Prieš pradedant važiuoti, Transporto priemonė turi būti rezervuota. Transporto priemonė
rezervuojama per mobiliąją programėlę. Rezervavimo laikas nurodomas Transporto priemonės
rezervavimo metu.
5.28.2. Už išankstinį rezervacijos atšaukimą "Beast" turi teisę imti mobiliojoje programėlėje pateiktame
(-uose) kainyne (-uose) nustatyto dydžio mokestį.
5.28.3. Norint rezervuoti Transporto priemonę, reikia atlikti šiuos veiksmus: (i) prisijungti prie
mobiliosios programėlės, ii) pasirinkti norimą Transporto priemonę ir iii) patvirtinti Transporto
priemonės rezervaciją.
5.28.4. Rezervacijos patvirtinimas generuojamas Vartotojo mobiliosios programėlės ekrane.
5.28.5. Vartotojas gali naudotis Transporto priemone ne ilgiau, nei nurodyta Transporto priemonės
užsakymo patvirtinimo momentu. Jei Naudotojas viršija maksimalų laikotarpį, Transporto
priemonės rezervacija automatiškai atšaukiama, o Naudotojas privalo nedelsdamas grąžinti
Transporto priemonę į išlaipinimo vietą.
5.29.

Nurodyta transporto priemonės naudojimo tvarka:

5.29.1. Norėdamas patekti į Transporto priemonę, Vartotojas turi atrakinti Transporto priemonės duris
bakstelėdamas Mobiliojoje programėlėje esantį mygtuką "Atrakinti".
5.29.2. Norėdamas pradėti važiuoti Automobiliu, Naudotojas turi bakstelėti mygtuką "Pradėti
važiuoti", tada nuspausti stabdžių pedalą ir įjungti pavarą.
5.29.3. Laikino sustojimo atveju Transporto priemonė užrakinama ir vėl atrakinama mobiliąja
programėle.
5.29.4. Transporto priemonės akumuliatorių galima nemokamai įkrauti naudojant įkrovimo korteles
kartu su transporto priemonėje esančiais įkrovimo įrenginiais. Naudoti Įkrovimo korteles
kitoms transporto priemonėms įkrauti yra griežtai draudžiama ir už tai Vartotojas turi sumokėti
200 EUR dydžio sutartinę baudą Beast. Jei kuri nors įkrovimo kortelė prarandama arba
pavagiama, Naudotojas privalo sumokėti Beast 50 EUR dydžio sutartinę baudą.
5.29.5. Baigęs naudotis Transporto priemone, Naudotojas privalo grąžinti Transporto priemonę į
išlaipinimo vietą.
5.29.6. Beast turi teisę bet kuriuo metu per Transporto priemonės naudojimo laikotarpį pakeisti
Vartotojo naudojamą Transporto priemonę kita atitinkamos kategorijos ir parametrų Transporto
priemone Atlikti periodinius techninės priežiūros ir remonto darbus, šalinti defektus ir atlikti
bet kokius kitus su Transporto priemone susijusius veiksmus, įspėjęs Vartotoją telefonu, el.
paštu, trumpąja žinute arba žinute mobiliojoje programėlėje ne vėliau kaip prieš 3 dienas.
Naudotojas privalo leisti Beast pakeisti Transporto priemonę, įskaitant raktelių ir kitų iš
Transporto priemonės paimtų daiktų grąžinimą, ir pasiimti visus asmeninius daiktus iš
Transporto priemonės Beast nurodytu laiku ir vietoje. Neleidęs pakeisti Transporto priemonės,
Naudotojas privalo atlyginti visus Beast patirtus nuostolius.
5.29.7. Grąžindamas Transporto priemonę į išvykimo vietą, Naudotojas Transporto priemonėje
nepalieka jokių asmeninių daiktų ir patikrina, ar visi Transporto priemonės dokumentai, įranga
ir priedai (įskaitant Transporto priemonės raktelį arba kortelę, Įkrovimo korteles, Įkrovimo
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įrenginius, parkavimo laikrodį, gesintuvą, Tesla medikamentinį krepšį su pirmosios pagalbos
rinkiniu, saugos liemenę ir įspėjamąjį trikampį, mikropluošto šluostę centrinei konsolei valyti,
dezinfekcinės priemonės buteliuką, drėgnas rankų servetėles, Transporto priemonės valymo
servetėles, skėtį, telefonų įkroviklius ir, jei taikoma, vaikiškas kėdutes ir naminių gyvūnėlių
transportavimo dėžutes) yra palikti savo pirminėje vietoje. Jei prarandamas arba pavagiamas
bet kuris Transporto priemonės dokumentas, įranga ar priedas, Naudotojas privalo sumokėti
Beast iki 600 EUR dydžio sutartinę baudą.
5.29.8. Transporto priemonė turi būti grąžinta ir pastatyta tokioje vietoje, kad bet kuriuo metu būtų
galima viešai prie jos prieiti. Transporto priemonės negalima palikti vietose su užtvaromis
(išskyrus specialias Mobiliojoje programėlėje pažymėtas išlaipinimo vietas), privačiose
automobilių stovėjimo aikštelėse ir kitose privačios nuosavybės teritorijose. Pažeidęs tokį
apribojimą, Naudotojas privalo sumokėti Beastui 100 EUR dydžio sutartinę baudą.
5.30.

Norėdamas grąžinti Transporto priemonę, Vartotojas turi užrakinti Transporto priemonės duris
pagal Mobiliojoje programėlėje pateiktas instrukcijas ir laikytis kitų Mobiliojoje programėlėje
nurodytų sąlygų, pagal kurias, be kita ko, gali būti reikalaujama, kad Vartotojas nufotografuotų
Transporto priemonę. Grąžindamas Transporto priemonę, Naudotojas turi įsitikinti, kad
Transporto priemonės šviesos ir medijos sistema yra išjungtos, langai, stogas ir stoglangis
uždaryti, o durys užrakintos.

5.31.

Jei Transporto priemonė buvo užsakyta per beast.rent Svetainę ir iš pradžių nustatytas
grąžinimo laikas nukeliamas dėl Vartotojo vėlavimo ar pavėlavimo, už kiekvieną pavėluotą 30
(trisdešimt) minučių bus taikoma 25 EUR dydžio sutartinė bauda.

5.32.

Naudojantis mobiliąja programėle, Paslaugų mokestis bus skaičiuojamas tol, kol paslaugos bus
sėkmingai nutrauktos pagal mobiliojoje programėlėje nustatytas nutraukimo procedūras ir
Transporto priemonė bus grąžinta į leidžiamą išlaipinimo vietą.

6.

MOKĖJIMO TERMINAI IR SĄLYGOS

6.1.

Vartotojas moka Beast Bazinį paslaugos mokestį už kiekvieną Naudojimosi transporto
priemone laikotarpio minutę pagal Mobiliojoje programėlėje esantį (-ius) kainoraštį (-ius),
galiojantį (-ius) Naudojimosi transporto priemone laikotarpio pradžioje. Naudotojai,
užsisakantys Transporto priemones per Interneto svetainę, moka fiksuotą sumą už pasirinktą
nuomos laikotarpį, remdamiesi kainynu (-ais) Interneto svetainėje.

6.2.

Naudojimosi transporto priemone laikotarpis Transporto priemonių sistemoje fiksuojamas nuo
transporto priemonės rezervavimo momento iki transporto priemonės grąžinimo į išlaipinimo
vietą ir transporto priemonės užrakinimo momento.

6.3.

Naudotojas moka Beast kilometrų mokestį už kiekvieną kilometrą, viršijantį mobiliojoje
programėlėje ir (arba) interneto svetainėje nurodytą paros (24 valandų) limitą, pagal kainyną (us), galiojantį (-ius) Transporto priemonės naudojimo laikotarpio pradžioje.

6.4.

Naudotojas gali gauti "Beast Bucks" ir sumokėti už Paslaugas "Beast Bucks" pagal "Beast
Bucks" sąlygas.

6.5.

Vartotojas susieja savo mokėjimo kortelę su savo paskyra mobiliojoje programėlėje. Vartotojas
gali susieti daugiau nei vieną mokėjimo kortelę su savo paskyra mobiliojoje programėlėje.
Mokėjimo kortelė turi leisti automatiškai nurašyti lėšas iš su kortele susietos Naudotojo banko
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sąskaitos. Paslaugos mokestis automatiškai nurašomas nuo mokėjimo kortelės arba prasidėjus
Naudojimosi transporto priemone laikotarpiui, arba pasibaigus Naudojimosi transporto
priemone laikotarpiui. Jei mokėjimas atmetamas, Beast informuoja Naudotoją telefonu, el.
paštu, SMS žinutėmis arba žinutėmis mobiliojoje programėlėje, prašydamas nedelsiant
sumokėti ir (arba) grąžinti Transporto priemonę. Jei Naudotojas neatlieka mokėjimo arba
negrąžina Transporto priemonės per 24 valandas nuo tokio pranešimo gavimo, "Beast" turi teisę
pranešti apie Transporto priemonės vagystę.
6.6.

Kai Naudotojas susieja mokėjimo kortelę su savo paskyra Mobiliojoje programėlėje, prieš
patvirtindamas nuomą Beast patikrina mokėjimo kortelę, rezervuodamas sumą pagal
Mobiliojoje programėlėje ir (arba) Interneto svetainėje pateiktą kainoraštį (-ius). Pasibaigus
nuomai ir sėkmingai įvykdžius mokėjimą už nuomą, visa rezervuota suma grąžinama į
Naudotojo banko sąskaitą. Rezervuotos sumos grąžinimo į Naudotojo banko sąskaitą laikas
priklauso nuo mokėjimo kortelės išdavėjo procesų.

6.7.

Mokėjimams apdoroti "The Beast" gali naudoti trečiosios šalies paslaugų teikėją (pvz.,
"Stripe"). Naudojantis trečiosios šalies paslaugų teikėjo paslaugomis taikomos Privatumo
politikos sąlygos. Naudotojui gali tekti sutikti su trečiosios šalies paslaugų teikėjo nuostatomis
ir sąlygomis, kad galėtų naudotis "The Beast" paslaugomis.

6.8.

Vartotojas turi teisę gauti PVM sąskaitas faktūras pridėdamas atitinkamus duomenis prie savo
paskyros mobiliojoje programėlėje (duomenys turėtų būti pridėti prie kiekvienos mokėjimo
kortelės, už kurią Vartotojas pageidauja gauti PVM sąskaitas faktūras). PVM sąskaitos faktūros
siunčiamos į Naudotojo el. paštą po kiekvieno važiavimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodytas
Paslaugų naudotojas yra Naudotojas.

6.9.

Jei Beast negali nurašyti visos Paslaugos mokesčio sumos nuo Naudotojo mokėjimo kortelės,
Naudotojui neleidžiama rezervuoti naujos Transporto priemonės, kol nebus sumokėta visa suma
arba visos sutartinės baudos.

6.10.

Jei Vartotojas negauna sąskaitos faktūros el. paštu, jis turi teisę reikalauti sąskaitos faktūros iš
Beast pagal 1.3 skirsnį. Visos Vartotojo sąskaitos faktūros už ankstesnius važiavimus taip pat
turi būti prieinamos Vartotojo paskyroje mobiliojoje programėlėje.

6.11.

Jei Naudotojas laiku neatsiskaito su "Beast", "Beast" turi teisę pateikti prašymą dėl skubaus
mokėjimo prašymo, įgalioti skolų išieškojimo agentūrą išieškoti skolą arba perleisti savo
reikalavimą į Naudotoją skolų išieškojimo agentūrai.

6.12.

Jei Vartotojas pažeidžia bet kurį iš šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ar apribojimų, už
kuriuos numatyta sutartinė bauda, delspinigiai, nuostolių atlyginimas ar bet kokia kita
kompensacija (toliau kartu vadinama "bauda"), Beast turi teisę automatiškai nurašyti šią baudą
nuo bet kurios Vartotojo mokėjimo kortelės, susietos su jo sąskaita mobiliojoje programėlėje.
Jei mokėjimas atmetamas, naudotojas privalo sumokėti baudą Beast per 10 kalendorinių dienų
nuo atitinkamo Beast reikalavimo.

6.13.

Beast turi teisę reikalauti, kad Vartotojas sumokėtų 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną
pavėluotą dieną nuo bet kokio pavėluoto mokėjimo.

6.14.

Bet kokios šiose sąlygose arba mobiliojoje programėlėje nustatytos sutartinės baudos laikomos
minimaliais neginčijamais Beast nuostoliais. Sutartinės baudos sumokėjimas neatleidžia
Naudotojo nuo pareigos atlyginti visus kitus Beast nuostolius, kurie viršija sutartinės baudos
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sumą. Be to, sutartinės baudos sumokėjimas neatleidžia Naudotojo nuo šiose Sąlygose nustatytų
įsipareigojimų vykdymo.
6.15.

Jei Vartotojas pasiekia mobiliojoje programėlėje nurodytą naudojimosi Paslaugomis terminą,
Beast turi teisę reikalauti, kad Vartotojas iki termino pabaigos sumokėtų už visas Paslaugas. Jei
Naudotojas iki nustatyto termino pabaigos nesumoka visos sumos už Paslaugas, jis privalo
grąžinti Transporto priemonę į išlaipinimo vietą, užrakinti Transporto priemonę ir baigti
važiuoti ne vėliau kaip per vieną valandą nuo Beast prašymo sumokėti visą sumą už Paslaugas
gavimo dienos. Jei Naudotojai visiškai nesumoka už Paslaugas arba negrąžina Transporto
priemonės į išlaipinimo vietą, Beast turi teisę blokuoti Naudotojo prieigą prie mobiliosios
programėlės, blokuoti naudojimąsi Transporto priemone (užrakinti Transporto priemonę), kol
Naudotojas visiškai atsiskaitys už Paslaugas, ir pranešti apie Transporto priemonės vagystę.

6.16.

Vartotojas moka bazinį paslaugos mokestį tol, kol pasiekia Mobiliojoje programėlėje ir (arba)
Svetainėje esančiame (-iuose) kainoraštyje (-iuose) nustatytą (-us) dienos/savaitės/mėnesio
limitą (kaip taikoma). Jei Vartotojas ir toliau naudojasi ta pačia Transporto priemone kitą
dieną/savaitę/mėnesį (kaip taikytina), Vartotojas vėl pradeda mokėti Bazinį paslaugos mokestį,
kol pasiekia dienos/savaitės/mėnesio limitą (kaip taikytina).

6.17.

Jei Vartotojas nesilaiko šių Sąlygų, "Beast" turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Vartotojui,
atšaukti Vartotojo keliones (arba rezervacijas) ir užblokuoti Vartotojo prieigą prie Mobiliosios
programėlės, jei Vartotojas nesilaiko šių Sąlygų. Jei Naudotojas nesilaiko šių Sąlygų, "Beast"
turi teisę suteikti Naudotojui papildomo laiko Sąlygų pažeidimams pašalinti (o "Beast" turi teisę
savo nuožiūra nuspręsti, ar ir kiek papildomo laiko suteikti Naudotojui). Sustabdžius Paslaugų
teikimą Vartotojui, atšaukus Vartotojo važiavimus (arba rezervacijas) ir užblokavus Vartotojo
prieigą prie mobiliosios programėlės, Vartotojas privalo nedelsdamas grąžinti Transporto
priemonę į artimiausią išlaipinimo vietą, užrakinti Transporto priemonę ir tinkamai užbaigti
važiavimą. Jei Naudotojas negrąžina Transporto priemonės į artimiausią išlaipinimo vietą,
"Beast" turi teisę blokuoti Naudotojo prieigą prie mobiliosios programėlės ir (arba) blokuoti
naudojimąsi Transporto priemone (užblokuoti Transporto priemonę) ir (arba) siųsti "Beast"
darbuotoją paimti Transporto priemonę.

7.

ĮVAIRŪS

7.1.

Šios sąlygos Vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas su jomis sutinka
paspausdamas mygtuką "Priimti" po registracijos mobiliojoje programėlėje; sutinka su nuomos
sąlygomis Svetainėje; arba panaudoja savo elektroninį parašą (DigiDoc arba "DocuSign"), kad
pasirašytų Transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygas.

7.2.

Beast gali vienašališkai pakeisti šias Sąlygas ir kainoraštį (-ius), esantį (-čius) mobiliojoje
programėlėje ir (arba) Svetainėje, apie tai pranešdamas Vartotojui el. paštu arba mobiliojoje
programėlėje.

7.3.

Jei pakeitus šias Sąlygas arba kainyną (-us) ir apie tai pranešus Vartotojui, Vartotojas toliau
naudojasi Transporto priemonėmis, laikoma, kad jis sutinka su pakeistomis Sąlygomis arba
kainynu (-ais), nurodytais mobiliojoje programėlėje ir (arba) Svetainėje. Jei Naudotojas
nesutinka su pakeitimais, jis privalo nedelsdamas grąžinti Transporto priemonę į išlaipinimo
vietą ir tinkamai užbaigti kelionę su Transporto priemone.

7.4.

Jei "Beast" nepasinaudoja bet kuria šių Sąlygų teise ar nuostata arba nevykdo jos reikalavimų,
tai nereiškia, kad tos teisės ar nuostatos atsisakoma.
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7.5.

Jei kuri nors šių Sąlygų dalis pripažįstama negaliojančia arba neįgyvendinama, toks sprendimas
nedaro negaliojančia jokios kitos šių Sąlygų nuostatos.

7.6.

"The Beast" gali perleisti šias Sąlygas (bendrai arba kiekvieną teisę ir (arba) įsipareigojimą
atskirai, kaip nusprendžia "Beast") savo patronuojančiajai, susijusiai ar dukterinei įmonei be
Vartotojo sutikimo. Naudotojas negali perleisti jokių teisių ar įsipareigojimų, kuriuos jis turi
pagal šias Sąlygas, be išankstinio raštiško "Beast" sutikimo.

7.7.

Vartotojo įsipareigojimų vykdymui gali būti taikomi Veiklos vietos įstatymai, pavyzdžiui,
Veiklos vietoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai (vietos teisės aktai), ir Vartotojas
įsipareigoja laikytis vietos įstatymų.

7.8.

Šios Sąlygos sudaromos pagal naujausios Transporto priemonės registracijos šalies, pvz.,
Estijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Islandijos, Prancūzijos, Vokietijos
ir t. t., įstatymus ir jiems taikoma. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių
Sąlygų ar susijęs su jomis, jų pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, kurio Šalims nepavyko
išspręsti derybomis, sprendžiamas atitinkamos šalies teisme (-uose).
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