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NUOMININKŲ INFORMACINIS LAPAS – Nuomos 
procesas 

 

 

SUSITARIMAS PERŽIŪRAI – Visos peržiūros yra atliekamos su mūsų 
komandos nariais, kurie su jumis susitiks prie pageidaujamos nuosavybės. 
Prašome pasirodyti laiku ir pranešti jeigu norėtumėte atšaukti susitikimą. Gali 
būti reikalingas 24 valandų pranešimo periodas, kad galėtumėte peržiūrėti tam 
tikras nuosavybes.  
 
IŠANKSTINIS UŽSTATAS – Jei nuspręsite pas mus nuomotis nuosavybę, 
mums reikės išankstinio užstato, kuris yra £200. Mes nuimsime nuosavybę, 
kurią Jūs pasirinkote, nuo aktyviosios nuomos rinkos ir atšauksime bet kurias 
kitas peržiūras. Šie £200 bus išskaityti nuo pirmojo mėnesio nuomos, po 
kontrakto pasirašymo. Jeigu dėl bet kokios priežasties Jūs nuspręsite nutraukti 
kontraktą nuo pačios pradžios, arba jeigu rekomendacijos nebus patenkinamos, 
užstatas nebus grąžinamas. 
 

REKOMENDACIJOS IR MOKESČIAI – Mums reikės atlikti rekomendacijų 
patikras prieš leidžiant Jums įsikelti. Jūs gausite elektroninį laišką iš 
rekomendacijų kompanijos su kuria mes bendradarbiaujame, Rent4Sure. Jūs 
turėsite užpildyti ir grąžinti anketą, kurią jie Jums bus atsiuntę. Jie patikrins 
darbdavio ir praeito namo savininko rekomendacijas, taip pat atliks ir kredito 
patikrą. Tai yra konfidenciali procedūra ir jokia informacija, kurią pateiksite, 
nebus paviešinta be Jūsų leidimo. 
 

Rekomendacijų kaina yra £210 kiekvienam klientui atskirai, įskaitant PVM. 
Mums reikės šio mokesčio per 3 dienas nuo išankstinio užstato sumokėjimo. 
Jeigu garantuotojas bus reikalingas (pavyzdžiui jeigu esate studentas(ė) ar 
turite mažas pajamas), kaina už kiekvieną garantuotoją atskirai kainuoja £30 
įskaitant PVM. 
  

Jūs galite susimokėti debitine arba kreditine kortele (įspėjame, kad mokant 
kortele užsideda smulkus mokestis). Mes nelabai norėtume priimti grynaisiais. 
 

Jeigu dėl bet kokios priežasties Jūs nuspręsite nutraukti kontraktą nuo pačios 
pradžios, arba jeigu rekomendacijos nebus patenkinamos, paminėtieji 
mokesčiai nebus grąžinami. 



 

ĮSIKĖLIMO DIENĄ – Kai Jūsų rekomendacijos bus patikrintos, užskaitytos ir 
sutarta įsikėlimo data, Jūs turėsite sumokėti žalos užstatą kuris yra 6 savaičių 
nuomos atitikmuo, ir 1 mėnėsio nuomą į priekį (minus £200 dėl jau sumokėto 
išankstinio užstato). Kai įsikelsite, mes duosime pilną informaciją apie žalos 
užstato apsaugos sistemą. Jūsų užstatas bus saugomas iki išsikėlimo datos. 
 


