výkopové a terénní práce, pronájem stavebních strojů a hutnicí techniky

PODMÍNKY PŮJČOVNY
PRONÁJEM
Fyzická osoba:
 2 doklady totožnosti: občanský průkaz + pas nebo řidičský průkaz
 zálohu v hotovosti ( výše dle ceníku nebo je závislá na typu stroje)
Právnická osoba nebo fyzicky podnikající:
 občanský průkaz osoby a plná moc, která není uvedená jako statutární orgán firmy v Živnostenském rejstříku.
 předložení originálního výpisu z obchodního rejstříku
 předložení originálního Živnostenského listu
 plátci DPH – osvědčení o registraci DIČ
 výhody registrace firem – neplatí kauci
Opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného nebo neoprávněného pronájmu.

PRAVIDLA PŮJČOVNY
Každý zákazník je povinen podepsat smlouvu o pronájmu.
Stroje a nářadí vrací zákazník nepoškozené a ve stavu, v jakém si je půjčil
V případě poškození nebo neúměrného znečištění zapůjčených strojů, je zákazník povinen uhradit náklady na jejich vyčištění
nebo opravu
V případě totálního poškození nebo ztráty zapůjčeného stroje nebo nářadí se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci a to ve výši
tržní ceny daného stroje
Firma STAVOR CZ s.r.o. nenese odpovědnost za škody, způsobené v souvislosti s používáním vypůjčeného nářadí nebo stavebních
strojů. Prosím dodržujte pravidla bezpečnosti práce.
U některých zařízení ( vrtáky, kotouče, sekáče,… ) je účtováno opotřebení spotřebního materiálu.

KAUCE
Před zapůjčením stroje je zpravidla nutné složit zálohu - kauci. Výše vratné kauce na zapůjčené stroje závisí na hodnotě stroje a je
uvedena v ceníku, avšak její výše se odvíjí od hodnoty zapůjčeného stroje a charakteru obchodního vztahu.
Kauci nevyžadujeme pokud zákazníci mají u nás dlouhodobou historii, plní včas své závazky.
V případě většího objemu otevřených zakázek může být vyžadována kauce bez ohledu na historii a obchodní vztah.
Kauce se vrací při zaplacení pronájmu a vrácení stroje.
CENY
Ceny jsou uvedeny v ceníku, který je možný ke stažení na našich internetových stránkách.
Cena pronájmu stavebních strojů zahrnuje max. 8 Mth /den. Za každou další Mth účtujeme poplatek ve výši 10% denního
nájemného.
Změny cen jsou vyhrazeny.

DOBA PRONÁJMU



DENNÍ PRONÁJEM
Doba pronájmu počíná hodinou výpůjčky. Její platnost je 24 hodin. Při překročení této doby se automaticky započítává
další 24 – hodinová sazba.
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Doba pronájmu je uvedena ve Smlouvě o pronájmu a lze ji telefonicky prodloužit, nebo pronajaté zboží vrátit dříve než bylo
sjednáno.
V případě nedodržení vrácení vypůjčeného zboží v daném termínu a předchozí dohody s pronajímatelem o rodloužení, je nájemné
zvýšené o 100%.
 VÍKENDOVÝ PRONÁJEM
 doba zápůjčky:
pátek od 15.00 do 18.00
 konec zápůjčky: následující pondělí do 8.00
Účtujeme pouze 1,5 x denní nájemné !!
 FLEXI PRONÁJEM S HODINOVOU SAZBOU
 zákazník si může při zapůjčení stavebního stroje zvolit místo běžné denní sazby účtování podle odpracovaných
motohodin. V takovém případě hradí pouze 40% denní sazby + 10 % denní sazby za každou natočenou motohodinu.

PLATBA
Platby přijímáme v hotovosti a bezhotovostním převodem na účet.

DOPRAVA
Dopravu strojů účtujeme podle skutečně ujetých km a sazba je 14,-Kč/km bez DPH. Vlastní odvoz – dovoz je zdarma (vč. zapůjčení
přívěsného vozíku bržděného + nájezdy). Za změnu trasy vynucenou aktuální dopravní stituací neneseme zodpovědnost.

PRACOVNÍ DOBA A OPOTŘEBENÍ
Během jednoho dne je možné se zapůjčeným strojem odpracovat v průměru max. 8 hodin. V případě každé další hodiny bude
účtován poplatek, viz. Cena ( uvedeno výše).
U vybraných strojů a zařízení účtujeme k dennímu nájmu opotřebení nástrojů.

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ
Stroje a jiné zařízení je předáno zákazníkovi na základě podepsané Smlouvy o pronájmu. V této smlouvě jsou zároveň uvedeny
podmínky předání a způsob, jak nakládat s pronajatým strojem nebo zařízením. Svým podpisem zároveň stvrzuje,že souhlasí
s danými podmínkami a zavazuje se je splnit.














nájemce převzal stroj čistý, provozuschopný, kompletní
nájemce byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje a zavazuje se, že
seznámí osobu, která bude stroj obsluhovat
nájemce se zavazuje stroj používat pouze pro práce, pro které je určen
nájemce si je vědom, že je možné za 1 den odpracovat v průměru max. 8 mth. Za každou další motohodinu účtujeme 10%
denního nájemného
nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti odcizení tak, jak je považováno pojišťovnami za zabezpečení proti zcizení.
V případě, že k odcizení dojde, je nájemce povinen ohlásit toto neprodleně písemně pronajímateli a Policii ČR a dále se
zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje.
nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu stroje na vlastní náklady a v případě vrácení znečištěného stroje uhradit
očištění v ceně rovné 50% denního nájemného.
nájemce odpovídá za škody, které na věci vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním třetí osoby.
nájemce se zavazuje vrátit zapůjčené zboží v dohodnutém termínu, v případě prodlení se účtuje další každý den dle ceníku
nájemce nesmí věc půjčit ani dát třetí osobě do užívání nebo ji dále ji pronajímat za účelem zisku.
nájemce v případě poruchy jím zaviněné není zbaven povinnosti uhradit nájemné smluvené na dané období
v případě poskytnutí vozidla je účtován časový výkon v hod. a výkon dopravy v km současně.
nájemce svým podpisem stvrzuje svůj souhlas s cenou a podmínkami pronájmu
v případě nesplnění platebních podmínek se nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované ceny za
každý den prodlení

STAVOR CZ s.r.o. Hodice 219, PSČ 589 01, IČ: 06627111, www.stavorcz.cz, e-mail: stavorcz@stavorcz.cz
tel: +420 776 660 219, +420 608 442 848

