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Cennik opłat dodatkowych
Wersja z dnia 15.03.2016r.
Stanowi integralną część OWW z dnia 18.01.2016r.

„Sun-Dra lift”, ze względu na obowiązek zapewnienie bezpiecznych maszyn swoim Najemcom, dokona inspekcji
maszyn po wynajmie. Koszty przeglądu zostaną doliczone do ostatniej faktury za wynajem .

Opłaty:
1.
2.
3.
4.

Roboczogodzina pracy technika serwisu- 140 zł/godz.
Dojazd serwisanta – 2,20 zł / za 1 kilometr
Mycie- 150 zł/godz. + koszt materiałów.
Czyszczenie farb, tynków- 165 zł/godz. + koszt materiałów na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji
fotograficznej.
5. Lakierowanie- 210 zł/godz. + koszt materiałów.
6. Uzupełnienie paliwa- 6 zł/litr + 50 zł za usługę tankowania.
7. Brak dokumentu; badania technicznego ( UDT ) w maszynie- 100 zł .
8. Brak dokumentu; instrukcji obsługi w maszynie- 200 zł .
9. Brak kluczyka- 70 zł .
10. Uszkodzenie stacyjki- 270 zł .
11. Uszkodzenie kół w maszynie- na podstanie protokołu odbioru oraz dokumentacji fotograficznej w zależności od
wielkości zniszczenia.
12. Zwrot maszyny z akumulatorami o niskim poziomie elektrolitu- 35% ceny zestawu akumulatorów.
13. Zwrot maszyny z uszkodzonymi akumulatorami wskutek złego użytkowania i nieuzupełnienie elektrolitu- 100 %
ceny zestawu akumulatorów.
14. Akumulator rozładowany (ponowne naładowanie 8-14h)- cena najmu za dobę danej maszyny, określona w
Umowie Najmu.
15. Części maszyn- cena określona w cenniku producenta wraz z kosztami dostawy.
16. Ceny podane powyżej są cenami netto za jednostkę, do których doliczony zostanie podatek VAT
wg stawki obowiązującej.
17. W przypadku konieczności skorzystania z usług firm zewnętrznych „Sun-Dra lift” obciąży najemcę kosztami takiej
usługi oraz dodatkowo kosztami czasu pracy własnych pracowników.

Zgłaszanie końca najmu: (+48) 513 767 514
Email lift@sun-dra.pl
Zgłaszanie serwisu: (+48) 513 767 514
Email lift@sun-dra.pl

Podpis, data, pieczęć „Sun-Dra lift”
GD Grzegorz Dragan

Czytelny podpis Najemcy, data, pieczęć firmowa

