Cenník zapožičania náradia na pokládku dlažby
Špeciálne náradie pre pokladačov dlažieb

výrobca

typ

bez DPH / deň

s DPH /deň

PROBST

VZ1

2,00 €

2,40 €

50 €

PROBST

BZ1

2,00 €

2,40 €

50 €

20,00€

24,00€

-

-

Stolová rezačka na betónovú dlažbu
(vodné chladenie)

CEDIMA

CTS-56

20,00€

24,00€

150€

VÁKUOVÉ PRENÁŠACIE ZAR. SPEEDY

PROBST

SPEEDY VS

50,00 €

60,00 €

300 €

DOSKA pre SPEEDY 75kg

PROBST

pre SPEEDY

6,00 €

7,20 €

300 €

DOSKA pre SPEEDY 120kg

PROBST

pre SPEEDY

6,00 €

7,20 €

300 €

POKLADACIE KLIEŠTE NA OBRUBNÍKY
dvojmužné pozdĺžne
POKLADACIE KLIEŠTE NA OBRUBNÍKY
dvojmužné priečne
VIBRAČNÁ DOSKA 110kg,jednosmerná Honda

záloha

600€

Špeciálne náradie pre výstavbu gabionových stien – Pákové kliešte na CL spony

Špeciálne ručné pákové kliešte na uzatváranie svoriek CL 50 pre spájanie gabiónových košov.
Možné je tiež využitie pri protieróznych prácach, pri montáži zábran proti padaniu kameňov, sietí, v
stavebnom inžinierstve a pod.
Rýchla práca vďaka zásobníku svoriek.
Dĺžka klieští je 68 cm.
Kapacita zásobníka: 50 svoriek.
Uzamykacie zabezpečenie.

Náradie:

bez DPH /
deň

s DPH /deň

záloha

Pákové kliešte na CL spony

25,00 €

30,00 €

50€

Cenník zapožičania náradia na pokládku dlažby

Ako si vypožičať?
Po vybratí požadovaného stroja z našej ponuky ma prosím kontaktujte na tel. č. 0917 145 718
aby som Vás vedel informovať, či je vybratý stroj k dispozícii.
Po preverení dostupnosti stroja zákazník predkladá:
Fyzická osoba - nepodnikateľ:
1. občiansky preukaz
2. iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, karta poistenca)
3. finančná záloha (podľa výšky zálohy v cenníku)
Fyzická osoba - podnikateľ:
1. živnostenský list + občiansky preukaz
2. pečiatka
3. finančná záloha (podľa výšky zálohy v cenníku)
Právnická osoba:
1. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace + občiansky preukaz konateľa
2. pečiatka
3. finančná záloha (podľa výšky zálohy v cenníku)
Po prehliadke a odskúšaní stroja sa uzavrie zmluva o prenájme a predložia sa vyššie
uvedené náležitosti.
Záloha sa odovzdá pri podpise zmluvy o prenájme stroja a po vrátení stroja bude vrátená (v
prípade poškodenia stroja bude výška poškodenia odrátaná zo zálohy).
Zmluva sa uzatvára min. na 1 deň (24 hod.). Príklad: ak je stroj vypožičaný od 8:00 ráno, musí
byť vrátený do 8:00 nasledujúceho dňa.
Po vrátení stroja sa zákazníkovi vráti záloha na základe predloženého dokumentu, ktorý bol
vypísaný pri odovzdávaní stroja.
Za poškodenie sa nepovažuje prirodzené opotrebovanie ako napr. uhlíky, ostrosť nástroja a pod.
Poškodením sa myslí poškodenie odlomením, zlomením, preťažením, úpravou k inému účelu ako je
vyrobený alebo neodborným zásahom do pevne uzavretých častí stroja)

Kontakt:
Káčer Jaroslav; Orovnica 233; 966 52
IČO:40534014
IČO DPH: SK1048576067
č.u.:2622791686/1100

mobil:0917/145 718

mail:kacerjaro@gmail.com

