PASTOLIŲ NUOMOS TAISYKLĖS
(kai Nuomininkas pats montuoja/išmontuoja pastolius)
1. Pasiimant įrangą nuomininkas įsipareigoja:
1.1 Numatyti įrangos iškrovimo, laikino sandėliavimo, pakrovimo aikšteles.
1.2 Sudaryti galimybę transportui privažiuoti į iškrovimo pakrovimo vietą.
1.3 Pastolių montavimo, sandėliavimo vieta turi būti aptverta apsaugine tvora.
1.4 Nuomininko įgaliotas atstovas perima įrangą objekte ir užtikrina jos apsaugą nuo
pristatymo iki išvežimo dienos.
1.5 Nuomininko įgaliotas atstovas įsipareigoja suskaičiuoti į objektą pateiktą įrangą
per 2 darbo dienas nuo įrangos pristatymo ir sulyginti su Nuomotojo pateiktu įrangos
perdavimo dokumentu. Tais atvejais, jei iškyla kokių nors neatitikimų ar neaiškumų,
informuoti Nuomotojo atsakingą asmenį.
1.6 Nustačius, kad į objektą pateikta netinkama naudojimui įranga, būtina nedelsiant
(iki įrangos montavimo pradžios) apie tai informuoti Nuomotojo atsakingą asmenį.
1.7 Gautą montavimo schemą vertinti kaip preliminarią, skirtą pastolių kiekio
paskaičiavimui, bet ne kaip darbo brėžinį.
2. Nuomos metu Nuomininkas įsipareigoja:
2.1 Nelaužyti, negadinti ir savarankiškai neremontuoti pastolių elementų.
2.2 Nepervežinėti pastolių į kitą objektą be Nuomotojo sutikimo.
2. Grąžinant įrangą nuomininkas įsipareigoja:
2.1 Pateikti Įrangos grąžinimo aktą (išduodamas kartu su priėmimo perdavimo aktu),
nurodydant jame grąžinamos įrangos kiekius.
2.2 Prieš 2 darbo dienas informuoti sandėlio administraciją apie planuojamus
grąžinimus ir suderinti planuojamos grąžinti Įrangos kiekį ir laiką.
2.3 Jei įranga bus grąžinama transporto priemonėmis, kurias negalima iškrauti
šakinias krautuvais (pvz. nesant galimybei atidaryti automobilio bortų ar pan.), iš
kurių įranga turi būti iškraunama rankiniu būdu, tuo atveju, jei bus kraunama
Nuomotojo darbuotojų ar jo samdytų trečiųjų asmenų, gali būti pareikalauta
papildomai sumokėti (20,00 Eur/.tona + PVM) arba krovinys gali būti išsiųstas atgal.

2.4 Jei įranga grąžinama netvarkingai sukrauta ar nešvari, atsakingi asmenys tokį
grąžinimą nufotografuoja ir nedelsiant informuoja klientą. Šie elementai
neiškraunami, netikrinami ir nevalomi, tol kol su klientu nesuderinamas reikalingų
darbų apmokėjimas. Kai grąžinimui naudojamas UAB „Transrifus“ transportas,
vairuotojas turi teisę neleisti pakrauti mašinos, kai mėginama pakrauti nevalytą ir/ar
netvarkingai sukrautą įrangą.
2.5 Nuo įrangos elementų turi būti pašalinti betono, klijų, tinko ir/ar panašių
medžiagų likučiai. Įranga turi būti grąžinama tvarkingai sukrauta ir nuvalyta. Už
valymo darbus Nuomininkas įsipareigoja mokėti 15,00 Eur/val. + PVM tarifu.

