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Szanowni Państwo, posiadamy podnośniki koszowe samojezdne oraz na podwoziach
samochodowych do 3,5 t. renomowanych producentów takich jak: Ruthmann, Wumag, Denka.
Nasza firma jako jedna z niewielu dysponuje podnośnikami koszowymi o rewelacyjnych parametrach
technicznych na zabudowie samochodowej do 3,5 t.
Wysokość robocza 27 m ‐ Wysięg boczny 14,80 m ‐ Udźwig kosza 230 kg
Podnośniki są nowoczesne, zawsze sprawne technicznie i bezpieczne. Mogą poradzić sobie z każdym
zleceniem do wysokości 27 metrów.
Cennik wynajmu podnośników koszowych na zabudowie samochodowej do 3,5t
1. wysokość robocza do 20 m ‐ wysięg boczny do 8 m ‐ udźwig kosza 200 kg
koszt wynajmu ‐ 100,00 zł netto za 1 rbg.
2. wysokość robocza do 27 m‐ wysięg boczny do 14,80 m ‐ udźwig kosza 230 kg
koszt wynajmu ‐ 120,00 zł netto za 1 rbg.
Cennik wynajmu podnośników samojezdnych typu ,,Spider"
1. wysokość robocza do 22 m – wysięg boczny do 11 m ‐ udźwig kosza 200 kg
koszt wynajmu ‐ 120,00 zł netto za 1 rbg.
Regulamin wynajmu podnośników koszowych na zabudowie samochodowej do 3, 5 t.
1. dojazd do 120 km w dwie strony wynosi ‐ 100,00 zł netto.
2. dojazd powyżej ‐ 120 km w dwie strony do uzgodnienia.
3. minimalny czas wynajmu podnośnika koszowego wynosi 5 roboczogodzin.
4. po zakończeniu wynajmu zostanie wystawiona karta pracy podnośnika.
5. przy rozliczaniu uwzględniamy tylko pełne godziny wynajmu.
6. podnośnik koszowy obsługiwany jest wyłącznie przez operatora naszej firmy.
7. fakturę VAT dostarczymy Państwu drogą: e‐mail, pocztą lub w inny, dowolnie wybrany przez
Państwa sposób.
8. płatność za wynajem podnośnika – gotówka.
9. dla stałych klientów przelew 14 dni.
10. nie wynajmujemy podnośników do prac takich jak: piaskowanie, malowanie natryskowe.
11. do całkowitej ceny wynajmu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
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Regulamin wynajmu podnośników koszowego typu "Spider"
1. Minimalny czas wynajmu podnośnika koszowego wynosi 56 roboczogodzin.
2. Za dostarczenie podnośnika we wskazane miejsce zostanie doliczona opłata transportowa w
wysokości 3,80 zł netto za 1 km liczone podwójnie dojazd‐powrót
3. Płatność za wynajem następuje gotówką po zakończeniu wynajmu.
4. Dla stałych klientów przelew 14 dni.
5. Po zakończeniu wynajmu zostanie wystawiona karta czasu pracy podnośnika.
6. Przy rozliczaniu usługi wynajmu bierzemy pod uwagę tylko pełne godziny ze względu na
godzinowy charakter pracy.
7. Do całkowitej kwoty wynajmu netto zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w
wysokości 23%.
8. Wynajęty podnośnik koszowy obsługiwany jest wyłącznie przez operatora naszej firmy.
9. Fakturę VAT dostarczymy Państwu drogą: e‐mail, pocztą lub w inny, dowolnie wybrany przez
Państwa sposób.
10. Nie wynajmujemy podnośników koszowych do prac takich jak: piaskowanie, malowanie
natryskowe, wycinka całych drzew.
11. W przypadku nieakceptacji regulaminu prosimy o przesłanie informacji zwrotnej o treści:
rezygnujemy z usługi wynajmu podnośnika koszowego.
12. Brak informacji zwrotnej będzie potraktowany jako akceptacja regulaminu obowiązującego w
naszej Firmie, a tym samym zobowiązuje Nas do przyjęcia Państwa zlecenia.
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