Euro Rent Sp. Z o.o.
Stojadła ul. Warszawska 62
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 109-000-12-50
tel. +48 600-854-217

ZALA Sp. J.
ul. Nadrzeczna 2
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-18-30-520
tel. +48 25 758-82-81

Zamówienie urządzenia
Dane Zamawiającego (pełna nazwa firmy, adres, NIP, pieczęć firmowa):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail lub pocztowy do przesyłania faktur:
Osoba składająca zamówienie (imię nazwisko):
Numer telefonu:

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Adres dostawy urządzenia z kodem pocztowym:………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rozładunek na rampę

□TAK □NIE

Ograniczenia wjazdowe (gabaryty auta, godziny dostaw, przepustka, itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba kontaktowa, uprawniona do odbioru i zdania urządzenia: (imię nazwisko):
Stanowisko:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:

Numer telefonu:

…………………………………………………………………………

Termin dostawy urządzenia:

……………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Okres wynajmu:

……………….

Wymeldowanie odbywa się pisemnie, należy je przesłać na adres mailowy
(biuro@eurorent.com.pl) na 2 dni przed planowanym końcem najmu.
L.P

Typ urządzenia
wg Euro Rent

Model

Napęd / opony

Wysokość
podnoszenia4 /
maszt / udźwig5

Wolny skok
/ przesuw
boczny

Długość
wideł

Szt.

Cena najmu
za 1 dobę1

Cena najmu
za miesiąc1

Cena bez
rabatu za 1
dobę3

1

2

3

Cena transportu:
Mycie urządzenia:

(dostawa + odbiór).
Ryczałt ubezpieczeniowy2: ………% od ceny najmu.
PLN/szt. Stawka naliczana: poniedziałek-piątek (weekend do weryfikacji z GPS).

………….
……

Uwagi:
•
•
•
•
•

Najemca jest zobowiązany codziennie kontrolować stan techniczny urządzenia, uzupełniać płyny eksploatacyjne zalecane przez producenta.
Urządzenia mogą być obsługiwane jedynie przez personel posiadający uprawnienia UDT właściwe dla danego typu urządzenia.
Zdawane urządzenie powinno być: wyczyszczone, z naładowanymi bateriami, uzupełnionym zbiornikiem paliwa, znajdować się w miejscu umożliwiającym załadunek na
pojazd ciężarowy. Najemca jest zobowiązany do pokrycia dodatkowego kosztu transportu, powstałego w związku z niemożnością wydania lub odbioru urządzenia w
uzgodnionym terminie, z przyczyn leżących po stronie Najemcy.
Wynajmując urządzenie w Euro Rent Sp. Z o.o. Najemca wyraża akceptację Ogólnych Warunków Wynajmu (OWW) w wersji 3/2019 i oświadcza że zaznajomił się z
ich treścią. (OWW) jest dostępne na naszych stronach internetowych www.eurorent.com.pl, www.zala.com.pl
Wszystkie ceny podane w zamówieniu i Ogólnych Warunkach Wynajmu (OWW) są cenami PLN netto.

Zgłoszenie awarii: 602 513 711, 25 758 82 81, serwis@eurorent.com.pl;
Przyjazd serwisu do 24 godzin od zgłoszenia (w dni powszednie)

....................................................................................

Pieczęć, data i podpis Zamawiającego

Aneta Ciuchnicka +48 660 686 779
aneta.ciuchnicka@eurorent.com.pl

..........................................................................................................

Osoba przyjmująca zamówienie

Ustalona cena wynajmu jednego urządzenia za jedną dobę/miesiąc.
Ryczałt ubezpieczeniowy ogranicza odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie urządzenia, z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej. Ryczałt naliczany jest procentowo od
całkowitej kwoty najmu urządzenia netto.
³ Cena obowiązująca w sytuacji niedotrzymania przez najemcę (skrócenia) deklarowanego okresu najmu.
4
W wózkach jezdniowych podnośnikowych jest to największa możliwa wysokość dla danego wózka na jaką można unieść ładunek.
5
Udźwig nominalny - Ustalona przez producenta masa ładunku, jaką wózek gotowy do pracy może bezpiecznie podnieść na określoną wysokość, przy położeniu środka ciężkości
określonym dla tegoż udźwigu w konfiguracji podstawowej.
1
2

WYNAJEM-SPRZEDAŻ-SERWIS-SZKOLENIA-CZĘŚCI
+48 600-854-217
+48 602-230-887
+48 600-853-155
+48 600-852-874
+48 602-513-711
serwis@eurorent.com.pl; marcin.gostolek@zala.com.pl; lukasz.wysocki@zala.com.pl; laskowski@eurorent,com.pl
www.eurorent.com.pl
www.zala.com.pl

