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Všeobecné obchodní podmínky nájmu čerpadel, příslušenství k čerpadlům a poskytnutí souvisejících servisních služeb
Návod k výpočtu ceny nájmu:
Aktuální nabídka je podmíněna minimální dobou pronájmu jednoho týdne. Při pronájmu kratším než jeden týden následuje tento
způsob výpočtu nájmu:
1 den nájmu = 40% z nájmu za týden
2 dny nájmu = 60 % z nájmu za týden
3 dny nájmu = 80 % z nájmu za týden
4 dny nájmu = 100 % ceny za týden
Při pronájmu delším než 1 týden platí:
Každý pracovní den = 20% z týdenního nájmu.
(Jeden týden se rovná 5 pracovních dní.)
Oznámení o ukončení nebo o přerušení pronájmu je možné podat jen písemnou formou alespoň 3 dny před plánovaným ukončením.
Servisní práce:
Servisní práce, které jsou během nájmu nutné, účtujeme podle následujících tarifů:
a) Hodinová sazba práce servisního technika: 600,- Kč/hod.
b) Doba na cestě servisního technika: 300,- Kč/hod.
c) Ujetý kilometr servisního automobilu: 6,- Kč/km
Vymezení prací:
Následující práce nejsou v nabídce HIDROSTAL Bohemia s.r.o. obsaženy, a proto musí být zajištěny objednavatelem.
Kompletní přípravné a ukončovací práce
1.
Připravenost elektřiny (přípojka el.proudu) případně dodávka a natankování pohonných hmot provoz agregátu
2.
Nájemce je před používáním povinen dle ČSN a platných zákonů provést výchozí revizi elektrické instalace.
3.
Případné náklady na vodovodní přípojku a ostatní poplatky
4.
Veškeré zemní, jeřábní, bagrovací a opravné práce : (např. jeřábnické práce při vykládce, umístění čerpadla a
vedení potrubí, stejně tak při nakládce a odvozu čerpadla po ukončení pronájmu)
5.
Zajištění potřebných povolení a hlášení příslušným úřadům
6.
Zajištění případných potřebných důkazných materiálů
7.
Zajištění dopravních opatření, uzávěry, zabezpečení stavby
8.
Každodenní dozor a kontrola zařízení
9.
Zabezpečení rovné a pevné plochy pro čerpadla
10.
Zabezpečení dostatečně dimenzované šachty pro sání a výpust čerpadla
11.
Zajištění všech uzávěrů kanálů (pytle s pískem, těsnění, zazdění), rovněž jejich montáž a demontáž.
Vycházíme z toho, že nabízené tlakové potrubí bude instalováno v rovině a nebude nutno tvořit žádná přemostění nebo tunelové
vedení.
VŠEOBECNÉ NÁJEMNÍ PODMÍNKY HIDROSTAL BOHEMIA
Následující podmínky budou součástí smlouvy.
Počátek pronájmu:
Konec pronájmu:

Den vyskladnění, vyzvednutí nebo datum odeslání
Den převzetí pronajímatelem, resp. datum převzetí u pronajímatele.

Předmět pronájmu je připraven pro normální provozní podmínky.
Nájemce se zavazuje zaplatit nájemné podle smluvních podmínek, s pronajímaným materiálem zacházet řádně a po uplynutí doby
pronájmu jej vrátit zpět.
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Když při začátku pronájmu nejsou zjištěny žádné nedostatky, které nejsou sděleny pronajímateli, je na předmět pronájmu nahlíženo,
jako na řádně převzatý.
Nájemce ručí za všechny škody vyjma běžného opotřebení, které během nájemní doby na pronajatém materiálu vzniknou, bez
ohledu na to, kdo je způsobil.
Předmět pronájmu je pronajat bez obsluhy a údržby, takže případné opravy (pokud neodpovídají běžnému opotřebení) během doby
pronájmu, hradí nájemce. Stejně jako opravy, které po ukončení pronájmu vznikly z jiného než obvyklého opotřebení.
Opravy smí provádět pouze pronajímatel nebo jim pověřené subjekty.
Nájemce vrátí předmět pronájmu v bezvadném, provozuschopném a čistém stavu. Za ztracený nebo poškozený předmět pronájmu,
rovněž za vzniklé škody, které byly způsobeny neodbornou obsluhou a údržbou ručí nájemce.
Nájem bude 1 x za 2 týdny resp. při zakončení vyfakturován, faktura je po obdržení okamžitě splatná. Nevrácené příslušenství bude
vyfakturováno.
Eventuelní nutné čištění (beton, asfalt, olej, atd...) bude vyfakturováno. Běžné opotřebení je zahrnuto v ceně pronájmu.
Při neodpovídajícím zacházení s předmětem pronájmu a příslušenství a rovněž při nedodržení předpisů pro elektrické připojení
budou případné náklady plně vyúčtovány nájemci.
Předmět pronájmu zůstává stále majetkem pronajímatele a nesmí být bez písemného souhlasu firmy HIDROSTAL Bohemia s.r.o.
dále pronajímán třetí osobě.
Pronajímatel nepřebírá odpovědnost za škody (bez ohledu na druh a příčiny vzniku), které během nájmu nájemci nebo třetí straně
vzniknou.
Opravy se smí provádět jen v servisním středisku HIDROSTAL Bohemia s.r.o.
Pokud nájemce neuhradí splatnou částku více jak 10 dní po písemné upomínce, má pronajímatel právo od nájemce pronajímaný
předmět pronájmu na náklady nájemce (který musí umožnit přístup k místu ) vyzvednout a použít k jiným účelům.
V ostatním platí Všeobecné obchodní podmínky firmy HIDROSTAL Bohemia s.r.o., které jsou na požádání k nahlédnutí.

