Загальні умови Договору прокату

1. Предмет Договору прокату
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором прокату (надалі - Договір), Наймодавець зобов'язується передати, а Наймач зобов 6.
Повернення Обладнання
6.1. Обладнання повинно бути повернутим в місце та дату визначену в Акті прийому-передачі або в Акті продовження прокату. Наймач зоб
ов'язаний повернути Обладнання в повному обсязі, очищеним від бруду, без будь-яких дефектів. Повернення Обладнання засвідчується п
ідписанням Сторонами Акту повернення та, на вимогу Наймодавця, Акту огляду технічного стану Обладнання (у формах, затверджених На
ймодавцем). До фактичного оформлення даних Актів та відшкодування збитків/додаткових витрат Наймодавця, Обладнання вважається т
аким, що знаходиться в наймі.
6.2. Відмова Наймача від засвідчення технічного стану Обладнання, дає право Наймодавцю запросити незалежного фахівця та/або двох
своїх працівників та скласти, за його/їх участю Акт огляду технічного стану Обладнання.
6.3. Вказаний Акт огляду технічного стану Обладнання може бути підставою для покладення на Наймача обов'язку відшкодування збитків
Наймодавця щодо усунення виявлених недоліків Обладнання. У разі незгоди Наймача з висновками та розміром збитків, Наймодавець за
рахунок Наймача може звернутись до виробника (сервісний центр) для отримання відповідного висновку. Наймодавець має право нарах
овувати Наймачу плату за прокат до моменту фактичного відшкодування таких збитків Наймачем.
6.4. При поверненні Обладнання з дефектами, неочищеним від бруду, слідів фарб та інше, Наймач зобов'язаний одночасно з повернення
м Обладнання відшкодувати Наймодавцю вартість робіт по очищенню Обладнання, усуненню дефектів, відповідно до затверджених Найм
одавцем тарифів.
6.5. У разі прострочення строку повернення Обладнання, встановленого згідно п. 2.2. та п. 2.5. Договору, Наймодавцем може бути утрима
на неустойка за затримку у розмірі, передбаченому у п. 8.4. Договору. Обладнання може бути повернуте тільки у робочий час Наймодавця
. Обладнання є поверненим Наймодавцю з моменту підписання Наймодавцем Акту повернення та, на вимогу Наймодавця, Акту огляду те
хнічного стану Обладнання.
6.6. Наймодавець має право вилучити Обладнання у будь-який час у разі порушення Наймачем умов цього Договору та строку прокату. У р
азі вилучення Обладнання Наймач погоджується сплатити всі документально підтверджені витрати, понесені Наймодавцем у зв'язку із ви
лученням Обладнання.
6.7. При розірванні Договору, припинення його дії за будь-якої обставини, передбаченої законом чи даним Договором, Наймач зобов'яза
ний повернути Обладнання негайно.
6.8. Якщо Обладнання на момент передачі в прокат містило певну кількість пального, зазначену у Акті прийому-передачі, Наймодавець зо
бов'язаний повернути Наймодавцю Обладнання з такою ж кількістю (об'ємом) пального. В іншому випадку Наймодавець має право вимага
ти у Наймача відшкодування недостатньої кількості пального за роздрібними цінами на відповідне пальне, що розміщені на Інтернет сай
ті http://klo.ua/avtozapravka/ на день повернення Обладнання
7. Плата
7.1. Плата за прокат нараховується на основі тарифів Наймодавця, узгоджених та наведених в Акті прийому-передачі з моменту підписан
ня Акту прийому-передачі до моменту підписання Акту повернення Обладнання.
7.2. Наймач зобов'язаний попередньо сплатити Наймодавцю плату за весь строк прокату Обладнання.
7.3. У випадках передбачених п. 2.4. перерахунок здійснюється за тарифами Наймодавця та при недостатній сумі попередньої оплати, На
ймач зобов'язаний здійснити доплату в момент повернення Обладнання.
7.4 Наймач несе відповідальність перед Наймодавцем за будь які збитки/шкоду, упущену вигоду, заподіяні останньому під час дії цього Д
оговору та пов'язані невиконанням Наймачем умов Договору та/або умов чинного законодавства.
7.5. При наймі Обладнання, що потребує спеціальних знань щодо експлуатації, зберігання та може бути легко зіпсоване/втрачене (перел
ік такого Обладнання затверджується Наймодавцем) або при наймі будь якого Обладнання у випадку відсутності паспорта громадянина У
країни, Наймач зобов'язаний до отримання такого Обладнання надати забезпечення виконання своїх зобов'язань за цим Договором у виг
ляді гарантійної грошової застави, розмір якої складає 100% від відновлювальної вартості Обладнання згідно Акту прийому-передачі.
7.6. Наймодавець має право використати гарантійну грошову заставу передбачену п. 7.5. Договору на оплату будь якої дійсної вимоги На
ймодавця до Наймача (включаючи штрафні санкції), яка витікає із умов цього Договору або чинного законодавства. Невикористаний зали
шок гарантійної грошової застави повертається Наймачу після задоволення всіх вимог Наймодавця, що виникли при виконанні умов До
говору протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати повернення Обладнання та отримання вимоги Наймача.
7.7. Плата за прокат не включає в себе витрати на доставку, монтаж, демонтаж, нагляд за проведенням монтажних робіт, монтажних/демо
нтажних робіт, обслуговування, завантаження, розвантаження, додаткове навчання, виїзд механіка (за заявкою Наймача), витрачені Найм
ачем енергоносії та витратні матеріали, необхідні для належної експлуатації Обладнання та інше. Додаткові послуги надаються за окрем
у плату на підставі Договору/рахунку Наймодавця.
7.8. Наймач зобов'язаний сплатити рахунки, виставлені Наймодавцем при наданні додаткових послуг або застосуванні відповідальності д
о Наймача за порушення умов Договору, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання або 10 (десяти) днів з дати направлення ві
дповідного рахунку.
8. Відповідальність Сторін
8.1. За прострочення виконання будь-яких грошових зобов'язань за цим Договором, Наймодавець має право нарахувати, а Наймач зобов
'язаний сплатити Наймодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день такого прос
трочення не обмежуючись шістьома місяцями та штраф в межах п. 8.2 та на умовах п. 7.8. Договору.
8.2. У разі порушення п. 4. та/або п. 5. та/або п. 9.1. цього Договору, Наймодавець має право нарахувати Наймачу додатково штраф у розм
ірі до 25% (двадцяти п'яти відсотків) від відновлювальної вартості Обладнання. Наймач зобов'язаний сплатити вказані штрафні санкції н
а умовах п. 7.8. Договору.
8.3. У випадку, якщо Обладнання, яке повертається Наймачем, прибуло на склад Наймодавця без супроводу Наймача, Наймодавець має
право вимагати від Наймача сплати штрафних санкцій у тридцятикратному розмірі плати за добу прокату Обладнання.
8.4. У разі порушення строку повернення Обладнання, Наймач зобов'язується оплачувати вартість плати за прокат яка буде нараховувати
сь в подвійному розмірі протягом всього періоду затримки.
8.5. У разі знищення, загибелі, зникнення Обладнання під час строку прокату, або такого пошкодження, при якому відновлення не є можли
вим або доцільним, Наймач відшкодовує вартість такого Обладнання на користь Наймодавця у розмірі відновної вартості Обладнання, в
изначеної в Акті прийому-передачі.
9. Прикінцеві положення
9.1. Дані Наймача вносяться до Акту прийому-передачі. Наймач заявляє, що всі дані в Договорі є правдивими, точними і повними. Найм
ач зобов'язується письмово повідомляти Наймодавця про будь-які зміни його поштової адреси та іншої інформації вказаної у Договорі.
9.2. Наймодавець не несе відповідальності за упущену вигоду та будь-які збитки, прямі чи непрямі, понесені Наймачем або третіми особа
ми в результаті поломки Обладнання або з іншої причини, яка знаходиться поза розумним контролем Наймодавця, або в результаті дій аб
о бездіяльності Наймача.
9.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
9.4. У випадку, якщо деякі положення цього Договору є або будуть визнані недійсними, це не порушить інших положень Договору і такі інш
і положення не втрачають своєї юридичної сили. В такому випадку, Сторони зобов'язуються замінити недійсні положення, максимально м
ожливо зберігаючи їх значення, іншими дійсними положеннями, які відповідатимуть законодавству, меті та змісту цього Договору, правам
та обов'язкам Сторін.
9.5. Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірника мають однакову юридичну силу.
'язується прийняти у строкове платне користування майно, обладнання, інструмент, машини, комплектуючі та інше будівельне устаткуванн
я (далі - "Обладнання") для задоволення побутових невиробничих та/або виробничих потреб та додаткові послуги, які зазначені в п.7.7. На
йменування, перелік, відновна вартість, та місце використання (майданчик) Обладнання визначено у Акті прийому-передачі, який є невід
'ємною частиною Договору прокату. Наймодавець та Наймач далі іменуються Сторони.
1.2. Обладнання є і залишається власністю Наймодавця у безспірному порядку, незалежно від розміру плати за прокат та інших обставин
. Місцем виконання умов Договору є місцезнаходження Наймодавця як Сторони, що повинна здійснити виконання, яке має вирішальне зн
ачення для змісту цього Договору.
1.3. Наймодавцем встановлено наступні умови щодо передачі у користування Наймачу Обладнання за цим Договором: не може бути нада
но затверджений Наймодавцем окремий перелік Обладнання з асортименту Наймодавця; не може бути надано більш ніж 2 одиниць одно
го виду (однієї функціональності) Обладнання; не може бути надано риштування обсягом понад 150 кв. метрів.
1.4. Даний Договір складається з 2 (двох) частин: Акту прийому-передачі; Загальних умов Договору прокату, які викладені нижче. Підписи
Сторін на Акті прийому-передачі до даного Договору свідчать про досягнення згоди Сторонами щодо усіх істотних умов вказаного Догово
ру.
2. Строк прокату
2.1. Початок перебігу строку прокату відраховується з моменту передачі Обладнання за Актом прийому-передачі та закінчується моментом
повернення Обладнання Наймодавцю в його філії або інше обумовлене місце разом з підписанням Акту повернення та, на вимогу Найм
одавця, Акту огляду технічного стану Обладнання.
2.2. Узгоджений строк прокату Обладнанням вимірюється у добах, кількість яких визначається, в Акті прийому-передачі.
2.3. Мінімальний строк прокату Обладнання складає одну добу. Якщо строк фактичного прокату Обладнання Наймачем склав менше одніє
ї доби, вважається, що Обладнання було наймане строком на одну добу і плата за прокат в такому випадку стягується не менше ніж за од
ну добу. Нарахування плати за наступну добу користування здійснюється протягом години з моменту закінчення попередньої доби.
2.4. Строк прокату Обладнання може бути зменшено за рішенням Наймача після виконання п.п. 6,7,8. В такому разі:
- Наймодавець має право зробити перерахунок плати за прокат за тарифами, що відповідають тарифікації такого строку прокату згідно Пр
айс-листів Наймодавця;
- повертається відповідна частина плати за прокат, відповідно до строку фактичного прокату Обладнання протягом 5 (п'яти) банківських д
нів з дати повернення Обладнання. При цьому сума плати за прокат, сплачена за мінімальний строк прокату Обладнання не повертається
.
2.5. Строк прокату Обладнання може бути збільшено за рішенням Наймача за таких умов:
- отримання письмової заяви Наймодавцем не пізніше ніж за 24 години до закінчення строку прокату Обладнання;
- наявності рішення Наймодавця про погодження зміни строку;
- підписання Сторонами Акту продовження прокату з одночасною сплатою Наймачем плати за додатковий строк прокату, згідно з тарифам
и, які діють на дату укладення Акту продовження прокату.
3. Передача Обладнання
3.1. Для укладання Договору Наймач зобов'язаний пред'явити оригінали нижчезазначених документів, для встановлення особи Наймача т
а подальшого копіювання цих документів Наймодавцем у присутності Наймача:
- паспорт громадянина України (чинний та з дійсною реєстрацією) або посвідку на постійне місце проживання на території України;
- довідка про присвоєння Наймачу ідентифікаційного номера;
- надати правдиву інформацію щодо адреси, за якою буде використовуватись наймане Обладнання, що зазначається в Акті прийому-пере
дачі;
- додатково, якщо загальний розмір відновної вартості Обладнання, що передається Наймачеві за Договором, перевищує 15 000 (п'ятнад
цять тисяч) гривень, надається один документ Наймача із нижчезазначеного переліку: "Посвідчення водія"; "Свідоцтво про реєстрацію тр
анспортного засобу"; власником якого є Наймач, "Дозвіл на зброю"; "Свідоцтво про реєстрацію шлюбу" (Наймача).
- додатково, якщо загальний розмір відновлювальної вартості перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень, надається ще один документ
з вищезазначеного переліку на вибір та вимогу Наймодавця.
3.2. Під час оформлення Договору, Наймач повинен дозволити представнику Наймодавця здійснити його фотографування цифровою фо
токамерою (аналогічно фотографуванню на документи) та автотранспорту, на якому прибув Наймач та/або буде транспортувати Обладнан
ня на його місце використання (майданчик).
3.3. Передача Обладнання здійснюється у місці, визначеному на зворотній стороні Договору, технічно справному стані.
3.4. Підписання Наймачем Акту прийому-передачі Обладнання засвідчує факт передачі Наймодавцем технічно справного Обладнання, ф
акт ознайомлення Наймача з усіма особливими властивостями роботи та сервісу Обладнання, а також факт проведення інструктажу з вик
ористання Обладнання в роботі та правил безпеки при його застосуванні.
3.5. Наймач зобов'язаний, у присутності Наймодавця, в момент передачі Обладнання пересвідчитись у справності всього Обладнання, я
ке надається у користування Наймачу за цим Договором.
3.6. Наймач засвідчує, що підписанням цього Договору він надає на невизначений строк добровільну згоду Наймодавцю щодо обробки н
им персональних даних Наймача, отриманих Наймодавцем при укладенні даного Договору, в обсязі, передбаченому Законом України "Пр
о захист персональних даних", а також на передачу вказаних даних третім особам та іншим суб'єктам відносин, пов'язаним із персональни
ми даними Наймача, у будь-якій зручній для Наймодавця формі, що допускає ідентифікацію Наймача, з метою забезпечення реалізації до
говірних та інших відносин, що можуть виникнути внаслідок укладення цього Договору. При цьому, Наймач дає дозвіл не повідомляти йог
о про таку передачу даних третім особам та посвідчує, що йому відомі його права, передбачені зазначеним у цьому пункті Законом.
3.7. Обладнання передається Наймачеві за умови внесення Наймачем плати за прокат згідно п. 7 у розмірі, вказаному в Акті прийому-пер
едачі, за весь строк прокату Обладнання, якщо інше не встановлено в Акті прийому-передачі.
4. Використання Обладнання
4.1. Наймач зобов'язується використовувати Обладнання за технічним призначенням, визначеним виробником, згідно інструкції по експлу
атації та інструкцією щозмінного обслуговування, а також у відповідності з нормативними вимогами безпеки праці, відповідно до чинного
законодавства України.
4.2. Перед кожним початком використання Обладнання, Наймач зобов'язаний його перевірити та пересвідчитися, що воно є безпечним і
в доброму робочому стані. Використання Обладнання Наймачем є визнанням, що воно є безпечним і в доброму робочому стані, а Найма
ч отримав всі правила техніки безпеки та інші відомості, необхідні для роботи та обслуговування Обладнання.
4.3. Наймач зобов'язаний забезпечити проходження особами, що здійснюють використання Обладнання, інструктажів з використання, обс
луговування Обладнання та правил безпеки праці при його застосуванні, знайомити їх з правилами пожежної безпеки, електробезпеки, са
нітарними нормами, та контролювати їх дотримання зазначеними особами. Інструктаж здійснюється за місцезнаходженням Наймодавця (
філій, пунктів прокату). У разі замовлення Наймачем проведення інструктажу за місцезнаходженням останнього, Наймач сплачує вартість
послуги з надання додаткового інструктажу і виїзду спеціаліста Наймодавця згідно тарифу останнього.
4.4. Наймач несе відповідальність за збереження Обладнання, його використання в межах номінальної потужності і відповідно до реком
ендацій заводу-виробника та/або Наймодавця, за його повернення по завершенню строку прокату в доброму стані, без погіршення зовніш
нього вигляду і функціонального призначення.
4.5. Наймач зобов'язаний нести відповідальність за безпечну експлуатацію Обладнання та мати відповідну підготовку і необхідний досвід
для роботи з Обладнанням, бути повнолітнім, мати дійсний дозвіл на роботу з Обладнанням, бути обізнаним з усіма вимогами, правилами
, нормами, законами з використання такого Обладнання, а також іншими нормативами і правилами, встановленими цим Договором, заво
дом-виробником, Наймодавцем. Наймач гарантує використання Обладнання в умовах, що не становлять жодної небезпеки чи шкоди для
робітників та/або третіх осіб.
4.6. Наймач гарантує, що місце, де буде використовуватись наймане Обладнання, є безпечним та придатним для використання Обладнан

ня.
4.7. Наймач несе ризик випадкової загибелі Обладнання, його знищення, зникнення до моменту підписання Сторонами Акту повернення.
Наймач зобов'язаний: терміново (протягом 24 годин) повідомити телефоном та факсом/електронною поштою Наймодавця про пошкодже
ння, втрату (викрадення), завдання іншої шкоди Обладнанню або його комплектуючим; а також вжити необхідні заходи по оформленню по
дії та зменшенню можливих збитків; виконувати вказівки Наймодавця щодо подальших дій (у тому числі направити письмове повідомленн
я про вищезазначені обставини для виїзду представників Наймодавця факсом, кур'єрським відправленням, електронною поштою, телегр
амою або доставити Обладнання Наймодавцю). Обладнання повинне бути захищене і зберігатися в безпечному місці в період всього час
у перебування у розпорядженні та управлінні Наймача.
4.8. Наймач не має права: а) змінювати, перероблювати, спотворювати або прикривати нумерації, інформаційні та рекламні таблички; б)
видаляти будь-які інструкції з використання Обладнання; в) здавати в піднайм, позичати Обладнання; г) змінювати конструкцію Обладнанн
я; д) переміщувати Обладнання з узгодженого місця використання без письмової згоди Наймодавця; е) використовувати Обладнання нед
бало, необережно, незаконно, не санкціоновано, неналежним чином; є) дозволяти експлуатацію Обладнання для незаконних цілей, ненав
ченим операторам/робітникам.
4.9. Обладнання може бути використано тільки: а) за вказаною Наймачем адресою; б) за межами будь-якої забрудненої території або
впливу (використання заборонено поруч або з будь-якими небезпечними речовинами, відходами, токсинами або біомедичними речовинами).
5. Сервіс та ремонт
5.1. Наймач за свої кошти, перед кожним початком виконання робіт, перед кожною зміною та кожні 8-10 годин роботи Обладнання, зобов'я
зується здійснювати перевірку технічного стану Обладнання (його тестування, заправлення паливом, змащувальними матеріалами, охоло
джуючою рідиною, та інші дії, передбачені інструкцією) згідно вимог Наймодавця та п. 4. Договору, підтримувати Обладнання у доброму р
обочому стані.
5.2. У разі виявлення протягом Строку прокату несправностей Обладнання, що перешкоджають їх подальшому використанню, Наймач зоб
ов'язаний негайно припинити використання Обладнання, повідомити Наймодавця та виконати вимоги п. 4.7. Договору. Наймач не має пр
ава самостійно ремонтувати Обладнання без письмової згоди Наймодавця.
5.3. Протягом строку прокату Наймодавець має право на безперешкодний доступ на майданчик Наймача в період свого робочого часу дл
я перевірки: а) технічного стану Обладнання; б) дотримання Наймачем технічних умов, правил експлуатації та сервісу Обладнання.
5.4. У випадку, якщо виникнення несправностей є наслідком порушення Наймачем, його працівниками, третіми особами, положень цього
Договору і не є наслідком природного зносу Обладнання, Наймач зобов'язується відшкодувати Наймодавцю протягом 3 (трьох) банківськ
их днів з дати отримання або 10 (десяти) днів з дати направлення відповідного рахунку всі витрати, понесені останнім при усуненні таких
несправностей, включаючи, але не обмежуючись, витратами Наймодавця на інспектування, завантаження, розвантаження, демонтаж/мо
нтаж і транспортування, повністю або частково, Обладнання, у зв'язку з ремонтом або заміною Обладнання, а також витрати щодо трансф
еру фахівців Наймодавця на майданчик Наймача. Наймач не звільняється від сплати плати за прокат за весь період проведення ремонт
них робіт або заміни Обладнання за цим пунктом.
6. Повернення Обладнання
6.1. Обладнання повинно бути повернутим в місце та дату визначену в Акті прийому-передачі або в Акті продовження прокату. Наймач зоб
ов'язаний повернути Обладнання в повному обсязі, очищеним від бруду, без будь-яких дефектів. Повернення Обладнання засвідчується п
ідписанням Сторонами Акту повернення та, на вимогу Наймодавця, Акту огляду технічного стану Обладнання (у формах, затверджених На
ймодавцем). До фактичного оформлення даних Актів та відшкодування збитків/додаткових витрат Наймодавця, Обладнання вважається т
аким, що знаходиться в наймі.
6.2. Відмова Наймача від засвідчення технічного стану Обладнання, дає право Наймодавцю запросити незалежного фахівця та/або двох
своїх працівників та скласти, за його/їх участю Акт огляду технічного стану Обладнання.
6.3. Вказаний Акт огляду технічного стану Обладнання може бути підставою для покладення на Наймача обов'язку відшкодування збитків
Наймодавця щодо усунення виявлених недоліків Обладнання. У разі незгоди Наймача з висновками та розміром збитків, Наймодавець за
рахунок Наймача може звернутись до виробника (сервісний центр) для отримання відповідного висновку. Наймодавець має право нарах
овувати Наймачу плату за прокат до моменту фактичного відшкодування таких збитків Наймачем.
6.4. При поверненні Обладнання з дефектами, неочищеним від бруду, слідів фарб та інше, Наймач зобов'язаний одночасно з повернення
м Обладнання відшкодувати Наймодавцю вартість робіт по очищенню Обладнання, усуненню дефектів, відповідно до затверджених Найм
одавцем тарифів.
6.5. У разі прострочення строку повернення Обладнання, встановленого згідно п. 2.2. та п. 2.5. Договору, Наймодавцем може бути утрима
на неустойка за затримку у розмірі, передбаченому у п. 8.4. Договору. Обладнання може бути повернуте тільки у робочий час Наймодавця
. Обладнання є поверненим Наймодавцю з моменту підписання Наймодавцем Акту повернення та, на вимогу Наймодавця, Акту огляду те
хнічного стану Обладнання.
6.6. Наймодавець має право вилучити Обладнання у будь-який час у разі порушення Наймачем умов цього Договору та строку прокату. У р
азі вилучення Обладнання Наймач погоджується сплатити всі документально підтверджені витрати, понесені Наймодавцем у зв'язку із ви
лученням Обладнання.
6.7. При розірванні Договору, припинення його дії за будь-якої обставини, передбаченої законом чи даним Договором, Наймач зобов'яза
ний повернути Обладнання негайно.
6.8. Якщо Обладнання на момент передачі в прокат містило певну кількість пального, зазначену у Акті прийому-передачі, Наймодавець зо
бов'язаний повернути Наймодавцю Обладнання з такою ж кількістю (об'ємом) пального. В іншому випадку Наймодавець має право вимага
ти у Наймача відшкодування недостатньої кількості пального за роздрібними цінами на відповідне пальне, що розміщені на Інтернет сай
ті http://klo.ua/avtozapravka/ на день повернення Обладнання
7. Плата
7.1. Плата за прокат нараховується на основі тарифів Наймодавця, узгоджених та наведених в Акті прийому-передачі з моменту підписан
ня Акту прийому-передачі до моменту підписання Акту повернення Обладнання.
7.2. Наймач зобов'язаний попередньо сплатити Наймодавцю плату за весь строк прокату Обладнання.
7.3. У випадках передбачених п. 2.4. перерахунок здійснюється за тарифами Наймодавця та при недостатній сумі попередньої оплати, На
ймач зобов'язаний здійснити доплату в момент повернення Обладнання.
7.4 Наймач несе відповідальність перед Наймодавцем за будь які збитки/шкоду, упущену вигоду, заподіяні останньому під час дії цього Д
оговору та пов'язані невиконанням Наймачем умов Договору та/або умов чинного законодавства.
7.5. При наймі Обладнання, що потребує спеціальних знань щодо експлуатації, зберігання та може бути легко зіпсоване/втрачене (перел
ік такого Обладнання затверджується Наймодавцем) або при наймі будь якого Обладнання у випадку відсутності паспорта громадянина У
країни, Наймач зобов'язаний до отримання такого Обладнання надати забезпечення виконання своїх зобов'язань за цим Договором у виг
ляді гарантійної грошової застави, розмір якої складає 100% від відновлювальної вартості Обладнання згідно Акту прийому-передачі.
7.6. Наймодавець має право використати гарантійну грошову заставу передбачену п. 7.5. Договору на оплату будь якої дійсної вимоги На
ймодавця до Наймача (включаючи штрафні санкції), яка витікає із умов цього Договору або чинного законодавства. Невикористаний зали
шок гарантійної грошової застави повертається Наймачу після задоволення всіх вимог Наймодавця, що виникли при виконанні умов До
говору протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати повернення Обладнання та отримання вимоги Наймача.
7.7. Плата за прокат не включає в себе витрати на доставку, монтаж, демонтаж, нагляд за проведенням монтажних робіт, монтажних/демо
нтажних робіт, обслуговування, завантаження, розвантаження, додаткове навчання, виїзд механіка (за заявкою Наймача), витрачені Найм
ачем енергоносії та витратні матеріали, необхідні для належної експлуатації Обладнання та інше. Додаткові послуги надаються за окрем
у плату на підставі Договору/рахунку Наймодавця.
7.8. Наймач зобов'язаний сплатити рахунки, виставлені Наймодавцем при наданні додаткових послуг або застосуванні відповідальності д
о Наймача за порушення умов Договору, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання або 10 (десяти) днів з дати направлення ві
дповідного рахунку.
8. Відповідальність Сторін
8.1. За прострочення виконання будь-яких грошових зобов'язань за цим Договором, Наймодавець має право нарахувати, а Наймач зобов
'язаний сплатити Наймодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день такого прос
трочення не обмежуючись шістьома місяцями та штраф в межах п. 8.2 та на умовах п. 7.8. Договору.
8.2. У разі порушення п. 4. та/або п. 5. та/або п. 9.1. цього Договору, Наймодавець має право нарахувати Наймачу додатково штраф у розм
ірі до 25% (двадцяти п'яти відсотків) від відновлювальної вартості Обладнання. Наймач зобов'язаний сплатити вказані штрафні санкції н
а умовах п. 7.8. Договору.
8.3. У випадку, якщо Обладнання, яке повертається Наймачем, прибуло на склад Наймодавця без супроводу Наймача, Наймодавець має
право вимагати від Наймача сплати штрафних санкцій у тридцятикратному розмірі плати за добу прокату Обладнання.
8.4. У разі порушення строку повернення Обладнання, Наймач зобов'язується оплачувати вартість плати за прокат яка буде нараховувати
сь в подвійному розмірі протягом всього періоду затримки.
8.5. У разі знищення, загибелі, зникнення Обладнання під час строку прокату, або такого пошкодження, при якому відновлення не є можли
вим або доцільним, Наймач відшкодовує вартість такого Обладнання на користь Наймодавця у розмірі відновної вартості Обладнання, в
изначеної в Акті прийому-передачі.
9. Прикінцеві положення
9.1. Дані Наймача вносяться до Акту прийому-передачі. Наймач заявляє, що всі дані в Договорі є правдивими, точними і повними. Найм
ач зобов'язується письмово повідомляти Наймодавця про будь-які зміни його поштової адреси та іншої інформації вказаної у Договорі.
9.2. Наймодавець не несе відповідальності за упущену вигоду та будь-які збитки, прямі чи непрямі, понесені Наймачем або третіми особа
ми в результаті поломки Обладнання або з іншої причини, яка знаходиться поза розумним контролем Наймодавця, або в результаті дій аб
о бездіяльності Наймача.
9.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
9.4. У випадку, якщо деякі положення цього Договору є або будуть визнані недійсними, це не порушить інших положень Договору і такі інш
і положення не втрачають своєї юридичної сили. В такому випадку, Сторони зобов'язуються замінити недійсні положення, максимально м
ожливо зберігаючи їх значення, іншими дійсними положеннями, які відповідатимуть законодавству, меті та змісту цього Договору, правам
та обов'язкам Сторін.
9.5. Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірника мають однакову юридичну силу.

