OFERTA NAJMU
CZAS NAJMU:
Od 1 miesiąca do 24 miesięcy
RODZAJ NACZEPY:
Naczepa Firanka Krone
STANDARD

WYMIARY ( dł. / szer. / wys.) :
13,6 / 2,46 / 2,75 m

Czynsz:
Zapytaj o szczegóły naszego doradcę

OMEGA Pilzno Rental Sp. z o. o. ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno , nr KRS 0000621426; NIP: 8722413796

WARUNKI WSPÓŁPRACY
1. Okres najmu od 1 miesiąca do 24 miesięcy

2. Czynsz miesięczny zawiera:

6. W przypadku nie skorzystania z możliwości wykupu Naczepy po okresie Najmu zwrot
na podstawie książki zwrotu pojazdów
7. Wydanie pojazdu w Pilznie ul. Kraszewskiego 44 na podstawie
protokołu zdawczo-Odbiorczego

a) Finansowanie
b) Podatek

8. Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu

c) Ubezpieczenie

9. Plandeka z grafiką OMEGA Pilzno

d) Koszt badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym

10. Oferta ograniczona w czasie i ilości naczep.

3. W okresie trwania Najmu oferujemy:
a) Możliwość stałej współpracy jako przewoźnik na poniższych warunkach:
Gwarantowany przebieg miesięczny 8 tys. km ( przy min. 21 dniach pełnej dostępności
pojazdu )

11. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 polskiego kodeksu
cywilnego.

Stawkę 3 zł za km ( +/- korekta paliwowa )
Dostęp do powtarzalnych tras

b) Możliwość okresowej współpracy jako przewoźnik na poniższych warunkach :
•

Ceny spot za fracht ( konieczność wcześniejszego zgłoszenia gotowości )

4. Serwis Zakres / wyłączenia :

KONTAKT RENTAL :
Daniel Górski
Specjalista ds. najmu
M: +48 511 141 119
E: daniel.gorski@omega-rental.com.pl

a) Serwis Obsługowy – po stronie klienta lub opcja
b) Eksploatacje klocków –po stronie klienta lub opcja
c) Naprawy pogwarancyjne Awarie w trasie – po stronie klienta
d) Wymiany opon – po stronie klienta
e) Limit km 150 tys. km rocznie
5. Możliwość odkupu po okresie Najmu w według aktualnych cen rynkowych
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Bartłomiej Mruk
Specjalista ds. najmu
M: +48 600 425 195
E: bartlomiej.mruk@omega-rental.com.pl

