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C: Obchodní podmínky pro zap

ování elektrosvá

ek MSA

• 1 – 10 pracovních dn 400,-/den
• 11 pracovních dn a dále 300,-/den
• P i dlouhodob jším pronájmu cena dohodou
Výše uvedené obchodní podmínky platí POUZE za p edpokladu, že objem konkuren ních (ne +GF+) tvarovek nebude v tší než 10%.
Po vrácení elektrosvá ky zp t do naší firmy stáhneme svary z pam ti elektrosvá ky a bude provedeno jejich vyhodnocení.
V p ípad , že objem sva ovaných konkuren ních tvarovek bude v tší než 10%, bude ú tován pronájem svá ky od prvního dne pronájmu v
sazb 800,-/den.
Nájem za íná b žet následujícím pracovním dnem po odeslání svá ky z našeho skladu a kon í okamžikem p evzetí svá ky zp t v
našem skladu.
Nájemce je povinen uhradit závady na za ízení, které vznikly b hem používání prokazateln jeho vinou a následnou revizi tohoto za ízení.
Dopravu k nájemci hradí firma TITAN - PLASTIMEX s.r.o., dopravu zp t hradí nájemce.
• P i dlouhodob jším pronájmu cena dohodou
V cen svá ky je možnost zap ení kompletní sady reduk ních vložek.
Za ízení, které je p edm tem této záp ky, z stává ve vlastnictví firmy TITAN - PLASTIMEX s.r.o. (dále jen pronajímatel).
Ke každé svá ce bude vyhotoven p edávací protokol o technickém stavu svá ky.
Nájemce je povinen si bezprost edn po p evzetí svá ky zkontrolovat, zda technický stav souhlasí s vypln ným protokolem.
Zjišt né rozdíly nebo závady musí okamžit hlásit pronajímateli. Na pozd jší reklamace technického stavu nebude brát pronajímatel z etel.
Nájem za íná b žet následujícím pracovním dnem po odeslání svá ky z našeho skladu a kon í okamžikem p evzetí svá ky zp t v
našem skladu.
Nájemce bude hradit veškeré provozní náklady. V p ípad úplného zni ení i odcizení za ízení je nájemce povinen uhradit cenu za ízení v
plné výši (dle aktuálního ceníku).
Nájemce je povinen uhradit závady na za ízení, které vznikly b hem používání prokazateln jeho vinou a následnou revizi tohoto za ízení.
Nájemce nesmí poskytnout za ízení k užívání jiné osob .
Dopravu k nájemci hradí firma TITAN - PLASTIMEX s.r.o., dopravu zp t hradí nájemce.
Pokud nebude zap ené za ízení vráceno isté, budeme ú tovat poplatek za vy išt ní v celkové ástce 500 K .
Podpisem záp ky vyjad uje odb ratel souhlas s t mito podmínkami.
S p átelským pozdravem
Mgr. Ji í Hrouda
jednatel
TITAN-PLASTIMEX s.r.o.
Belgická 4861 - areál bývalého LIAZu
466 05 Jablonec nad Nisou
www.titan-plastimex.cz
mobil: +420 739 409 684
e-mail: hrouda@gf.cz
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