MODULINIŲ PASTOLIŲ PRIĖMIMO / GRĄŽINIMO TAISYKLĖS(GRAŽINA
MONTUOTOJAI)
Priimdami pastolius, būtinai suskaičiuokite įrangos vienetus pagal akte nurodytus kiekius:

Priėmus įrangą, apie neatitikimus ir defektus prašome informuoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Vėliau
pretenzijos nebus priimamos.
Prie įrangos grąžinimo akto būtina pridėti krovinio važtaraštį su suskaičiuotais kiekiais.

Išduotos įrangos NEGALIMA pjaustyti, įpjauti, gręžti ar kitaip paveikti mechaniškai. Pagal gamintojo
reikalavimus pastoliai negali būti remontuojami. Jei nesilaikoma šio punkto, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad
Montuotojas padengtų visą sugadintos detalės vertę.

Pastoliai kraunami į transportą:


Pagrindiniai stovai (3 m, 2 m, 1 m, 0,5 m) dedami į sandėliavimo stovus po 60 vnt. Dedama taip,
kad sandėliavimo stovus būtų galima sukrauti viena ant kito. Dedant skirtingo ilgio pagrindinius
stovus į vieną saugojimo stovą, juos atskirti skersiniais. Taip kad atskirų ilgių pagrindinius stovus
būtų galima krauti šakiniais keltuvais.







Ilgosios horizontalės ir turėklai (3,07 m, 2,57... 1,57 m) dedamos į sandėliavimo stovus (iki 120
vnt). Įstrižainės dedamos ant viršaus (iki 100 vnt), atskyrus skersiniais. Dedant skirtingų ilgių
horizontales ir turėklus, jas atskirti skersiniais.
Be saugojimo stovo, visas vamzdines detales dėti tvarkingai į vieną vietą po skersiniais. Esant
poreikiui – surišti su diržais, kraunant daugiau nei 1 aukštą, atskirti skersiniais.

Paklotai kiekvienas aukštas vartomas skirtinga puse. Taip kad paklotai susidėtų vieni į kitus.
Dedama 12 vnt į viršų ir 3 vnt į plotį. Esant didesniam kiekiui dedami skersiniai ir kraunamas antras
aukštas. Aikštelės dedamos viršuje.



Borto lentos dedamos 10 vnt. į viršų ir 4 vnt į plotį. Esant dideliam kiekiui atskirti skersiniais.



Smulkios detalės kraunamos į dėžes. Dedant ant paletės, apsukamos plėvele. Visos atskiros dalys
turi būti nuardytos.

Papildomos sąlygos
Pastoliai pakraunami ir iškraunami tik krautuvu iki 16.00 val. darbo dienomis. Jei pastoliai
atvežami/išvežami autobusu, mikroautobusu ar kitomis nepritaikytomis transporto priemonėmis, iš kurių pastolius
reikia iškrauti/pakrauti rankomis, klientas pats pasirūpina darbininkais – krovėjais, kurie iškrauna/pakrauna krovinį.
Dėl tokio pakrovimo /iškrovimo su UAB transrifus darbuotojais būtina susiderinti iš anksto.

Norint pasinaudoti Nuomotojo transporto paslaugomis grąžinant įrangą, prašome pranešti prieš 2 darbo
dienas. Pranešti ar tai bus pilnas, ar dalinis grąžinimas telefonu (nurodytas pastolių akto apačioje, kairėje pusėje)
arba el.paštu pastoliai@transrifus.

Nuomotojas pastolių detales suskaičiuoja ir defektuoja per 5 d.d. arba kitą protingą laiką nuo jų pridavimo
dienos. Apie sugadintas trūkstamas detales, Montuotojas informuojamas telefonu arba el. paštu, jei nesutarta kitaip.
Negrąžintos arba sugadintos detalės yra parduodamos pagal UAB Transrifus priėmimo – perdavimo akte nurodytas
kainas, jei nesutarta kitaip.
Jei įranga grąžinama nešvari, Montuotuojo atsakingi asmenys tokį grąžinimą nufotografuoja ir nedelsiant
informuoja Montuotoją. Šie elementai netikrinami ir nevalomi, tol kol nesuderinamas reikalingų darbų
apmokėjimas. Nuomotojas turi teisę, netvarkingai sukrautų ir nevalytų elementų nepriimti. Kai grąžinimui
naudojamas Montuotojo transportas, vairuotojas turi teisę neleisti pakraut mašinos, kai grąžinama įranga
netvarkinga ir nevalyta prieš tai to nesuderinus.

Papildomų paslaugų įkainiai (be PVM):
Pastolių valymas 1 val. – 15 Eur.
Pastolių iškrovimas rankomis 1 t. – 16 Eur.

Modulinių pastolių pagrindinių detalių pavadinimai
1.Reguliuojama koja.
2.Pagrindinis stovas 2 m.
3. Įstrižainė 3,07x2 m, 2,57x2 m, 2,07x2 m.
4. Horizontalė O 1,09 m, 0,73 m.
5. Horizontalė O 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57
m.
6. Horizontalė U 1,09 m, 0,73 m.
7. Atidaroma aliuminė aikštelė 3,07 m, 2,57
m.
8. Pagrindinis stovas 1 m.
9. Plieninis paklotas 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m.
10. (Ankerinis tvirtinimas) Ankeris, pastolių
laikiklis, kampinė spyna.

Įrangos grąžinimo aktas.

Data:2017_______________

Nuomininkas:__________________________

Laikas:_________________

DETALĖS PAVADINIMAS

GRĄŽINTA

PAGRINDINIS STOVAS 3 m
PAGRINDINIS STOVAS 2 m
PAGRINDINIS STOVAS 1 m
PAGRINDINIS STOVAS 0,5 m
HORIZONTALĖ O 0,73 m
HORIZONTALĖ O 1,09 m
HORIZONTALĖ O 3,07 m
HORIZONTALĖ O 2,57 m
HORIZONTALĖ U 0,73 m
HORIZONTALĖ U 1,09 m
HORIZONTALĖ SUSTIPRINTA U 2,57 M
HORIZONTALĖ SUSTIPRINTA U 3,07 M
ĮSTRIŽAINĖ MOD. 3,07 x 2 m
ĮSTRIŽAINĖ MOD. 2,57 x 2 m
ATIDAROMA ALIUMINĖ AIKŠTELĖ 3,07x0,61
ATIDAROMA ALIUMINĖ AIKŠTELĖ 2,57x0,61
AIKŠTELĖ PLIENINĖ 2,57X0,61 ATIDAROMA
PLIENINIS PAKLOTAS U 3,07 x 0,32
PLIENINIS PAKLOTAS U 2,57 x 0,32
PLIENINIS PAKLOTAS U 2,07 x 0,32
PLIENINIS PAKLOTAS 2,57 x 0,32 SU KABLIU
STARTO ELEMENTAS
REGULIUOJAMA KOJA 0,4 m
KOPĖČIOS
PASTOLIŲ LAIKIKLIS
KAMPINĖ SPYNA
SUKAMA SPYNA
ANKERIS
VAMZDIS

Perdavė:

Priėmė:

