29.02.2011N

CENNIK WYNAJMU RUSZTOWAŃ I DRABIN:
DRABINY
Pierwsza doba 30 zł, każda następna doba 15 zł. Kaucja zwrotna 500 zł.
RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE ALUMINIOWE STABILO
Podest roboczy o wymiarach 0,75 x 2,5 m
Wysokość
robocza [m]:
do 7,6
do 9,6
do 11,6
do 14,0

1-7 dnia (za dobę)
65
75
85
95

Cena wynajmu [zł]
8-28 dnia(za dobę)
35
40
45
50

od 28 dnia (za dobę)
30
35
40
45

Montaż
565 zł
575 zł
585 zł
595 zł

Demontaż
225 zł
235 zł
245 zł
255 zł

Dopłata do rusztowania o podeście roboczym 1,5 x 2,5 m + 25%
Minimalny okres wynajmu 3 dni.
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE
Każdy element 1,0 zł za dobę, powyżej 7 dni 0,5 zł za dobę.

Wysokość robocza [m]
Tylko ramy
Kompletne rusztowanie na
kołach (bez podpór i
kotwienia)

4,1
4

4,8
5

5,5
6

Cena za dobę powyżej 7 dni [zł/doba]
6,2
6,9
7,6
8,3
7
8
9
10

9
11

9,7
12

10,4
13

11,1
14

12

15

16,5

17

28

30

31

32

19

20

22

RUSZTOWANIA ELEWACYJNE RAMOWE

Rusztowania elewacyjne ramowe (do 120 m2)
Rusztowania elewacyjne ramowe (powyżej 120 m2)
Poręcze wewnętrzne
Dźwigary kratowe
Daszki zabezpieczające
Siatka ochronna
Plandeka ochronna
Platformy na dźwigarach
Platformy bez dźwigarów
Konsole (bez materiału do kotwienia)

Wynajem na dobę
40,0 zł
0,30 zł/m2
0,05 zł/m2
0,22 zł/mb
0,66 zł/mb
0,05 zł/m2
0,30 zł/m2
0,30 zł/m3
9,0 zł/szt.

Montaż
588,0 zł
4,9 zł/m2
0,80 zł/m2
16,0 zł/mb
16,0 zł/mb
1,2 zł/m2
2,6 zł/m2
19,0 zł/m2
4,9 zł/m2
400,0 zł/szt.

Demontaż
240,0 zł
2,0 zł/m2
0,50 zł/m2
10,0 zł/mb
10,0 zł/mb
0,4 zł/m2
0,9 zł/m2
12,0 zł/m2
2,0 zł/m2
140,0 zł/szt.

Podane ceny są cenami orientacyjnymi dla rusztowań typowych (w rozumieniu DTR) wynajmowanych na co najmniej 21 dni.
Ceny wynajmu i montażu zależne są od ilości, konfiguracji, rodzaju zastosowanego sprzętu oraz sezonu.
W celu uzyskania indywidualnej kalkulacji dostosowanej do potrzeb Klienta prosimy o kontakt.

Podano ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%

WARUNKI WYPOŻYCZANIA RUSZTOWAŃ I DRABIN:
Krok 1 - Przygotuj dokumenty
Jesteś klientem indywidualnym?
● wypełnij zlecenie wynajmu oraz upoważnienie (do pobrania na stronie www.dmn.pl lub w siedzibie naszej firmy).
● przygotuj dwa dokumenty ze zdjęciem.
Prowadzisz działalność jednoosobową lub reprezentujesz spółkę cywilną?
● wypełnij zlecenie wynajmu oraz upoważnienie (do pobrania na stronie www.dmn.pl lub w siedzibie naszej firmy).
Reprezentujesz Spółkę prawa handlowego? (jawna, komandytowa, partnerska, S.A, z o.o.).
● wypełnij zlecenie wynajmu (do pobrania na stronie www.dmn.pl lub w siedzibie naszej firmy).

Krok 2 - Prześlij do nas wypełnione dokumenty.
● pocztą elektroniczną na adres wynajem@dmn.pl lub faksem na nr (32) 200 02 73.
● prosimy o złożenie dokumentów co najmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem sprzętu.

Krok 3 - Skontaktujemy się z Tobą
● po zweryfikowaniu przez nas dokumentów przygotowujemy umowę (tylko przy pierwszym wynajmie).
● poinformujemy Cię, że można odebrać sprzęt.

Krok 4 - Odbiór sprzętu
● wpłacasz kaucję zwrotną (o której wysokości decyduje wartość wypożyczanego sprzętu i czas wynajmu).
● odbierasz sprzęt (możliwa również nasza dostawa).
● UWAGA: przy odbiorze sprzętu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

I co dalej?
● korzystasz ze sprzętu zgodnie z swoimi potrzebami,
● w każdej chwili możesz dopożyczyć brakujące elementy lub zwrócić niepotrzebne,
● możesz skorzystać z naszej fachowej porady lub zlecić wykonanie usług dodatkowych (montaż, przegląd, odbiór itp.),
● pocztą otrzymujesz fakturę za wynajem sprzętu i wykonane usługi, na zasadach określonych w umowie.

A jak ze zwrotem?
● zwracacie Państwo sprzęt (lub odbieramy go naszym transportem)
● dokonujemy końcowego rozliczenia usługi
● zwracamy Państwu kaucję

Uwagi
Podpisać umowę wynajmu mogą tylko osoby wymienione w dokumentach rejestracyjnych lub pełnomocnik posiadający
pisemne upoważnienie.
Wpłacenie kaucji 100% wartości rusztowania (drabiny) zwalnia z przedstawiania dokumentów.
Zastrzegamy sobie prawo zażądania przedstawienia dodatkowych dokumentów lub odmowy wynajęcia sprzętu.
Powyższe warunki podlegają negocjacji.

ZAPRASZAMY

