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Confirmare

Generale ale Contractului de Închiriere.

1. Confirmarea comenzii

2.

2.1 adrul unei ture de lucru, pentru un interval de

3 ture de lucru a

2.2
Chiria în conformitate cu punctu

2.3
combustibili.

2.4
ortului este inclus în Chirie

de livrare.

2.5 Proces
Ve

rior.

2.6 Sumele stabilite în Contractul de Închiriere (inclusiv Chiria) nu includ TVA-ul în vigoare, care se va aplica în

2.7

3. -ului, utilizare

3.1
-se utilizarea

3.2 Clientului îi revine sarcina de a verifica zilnic utilajul închiriat conform nor

de maxim 24 de ore de la constatare.
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3.3

fi executate de STILL sau de alte companii autorizate de STILL.
STILL va interveni pentru remedierea defectelor cauzate în urma unor uzuri normale a utilajului pe

medierea celorlalte

într-
Client. STILL va

3.4

3.5 -

auxiliare

recupereze conform pct. 8 de mai jos.

4.

4.1

le de utilizare a utilajelor.

4.2

4.3 STILL va interveni cu echipele de service sau cu colaborato

0372.220.951 (-952) sau : 0732.220.908 (-900) sau email : service@still.ro.

5.

5.1

închiriat.

5.2 Utilajul închiriat est -

-
deteriorarea sau completarea ne-

5.3

Client.

5.4

din interiorul acestuia.

5.5
STIVUITOARE SRL. Utilizatorul nu
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Contractului de Închiriere.

5.6

5.7
Închiriere, a

-

5.8

-circuit, supracurent sau supratensiune,
-un astfel de obiect sau

mare), furt.

5.9

pagubele rezultând di

-circuit, supracurent sau supratensiune,

apar pe durata transportului.

5.10

materiale filtrante, straturi de acoperire din cauciuc, textile sau plastic. Se exclud de asemenea uzura

5.11

5.12 Clientul nu are dreptul de a subînchiria utilajele ce fac Obiectul Mater

sens.

6.

6.1 Analiz
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7.

7.1

acestuia conform prevederilor legale imperative si la prejudiciul direct si previzibil, tipic din punct de vedere
-interese pentru defecte care nu au avut loc direct la

8.

8.1

8.2 Prin derogare de la prevederile pct. 8.1 de mai sus, Contractul de Închiriere nu se va reînnoi automat în

re, pentru

ului de Închiriere, pentru contractele cu o

8.3
-o no

-
STILL, iar prin aceasta, clientul accepta preturile speciale pentru perioada mai scurta decât cea acceptata
contractual, tarife exprimate in contract.

8.4
în

-
cuantumul Chiriei.

8.5 -

-o
în special în conformitate cu scopul pentru care a

fost li
au existat

alimentare

8.6

documenta
aspectul exterior al
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imprevizibi
identificate prin simpla vizualizare a acestuia si sunt descoperite ulterior de STILL.

8.7
-

valabile. În cazul în care Clientul nu va returna utilajele ce fac Obiectul

- na

8.8

ogramului de lucru

al Contractului de Î

dreptului acestuia acordat prin prezentul punct.

9. Neexecutare / Reziliere

9.1
întârziere sau în mod

considera Contractul de Închiriere reziliat de plin

sta va transmite

9.2

Chiriei) nu va produce nici un efect asupra efectelor rezilierii Contractului de Închiriere.

9.3

9.4
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9.5
ex

economice, pe cheltuiala Clientului.

9.6
direct în posesie, prin mijloace proprii, utila

asemenea, STILL va fi

pentru recuperarea utilajului care constituie Obiectul Material al Contractului de Închiriere de la Client.

10. Prevederi finale

10.1
Contractul de Închiriere.

10.2
nelimitându-

(CCIR) în conformitate cu Regulamentul de organizare

l exclusiv pentru

10.3

10.4

10.5
vor

10.6
prevederile Contractul de Închiriere, vor prevala prevederile Contractul de Închiriere.

PROPRIETAR: STILL MATERIAL HANDLING ROMANIA SRL

Reprezentat prin:


