АРБИКАС - СЕРВИЗ ПРИНТЕРИ И КОНСУМАТИВИ
София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08
София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61
Национален номер: 0700 300 11; e-mail: info@arbikas.com , WWW.ARBIKAS.COM

Since 1992

Качественият печат е лицето на вашия бизнес.

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО
УСТРОЙСТВО ПОД НАЕМ с включен пакет разпечатки
Днес, ………………………………….. год. в гр. София се сключи настоящия Договор между :
1/ …………………..………………………………….. , представляван /а от ……………………………………………………... на длъжност ……………………,
адрес: ……………...………………………………………………………………………... , гр. ……………………………………., ЕИК ………………………………...……………..,
тел/факс: ……………..………………...…………………. , мобилен: ……………...……………………………………... , ЕГН (само за частни лица)
……………………………………………………………..., наричан накратко ПОЛЗВАТЕЛ
И
2. Фирма АРБИКАС ООД, представлявана от Стефан Валентинов Пенчев, на длъжност: управител, с адрес на
регистрация на фирмата: гр.София, жк.Стрелбище, бл.20, ап.27, ЕИК: 131496549, тел./факс: 02/971-21-61,
873-11-79, е-mail : info@arbikas.com, мобилен: 0896/ 800622,  наричан накратко СОБСТВЕНИК

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. СОБСТВЕНИКЪТ предоставя, а ПОЛЗВАТЕЛЯТ ползва следната техника под наем:
Тип МОНОХРОМНО ЛАЗЕРНО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО, Модел ..., марка ..., сер.номер
………………………………………………, брой копия при предаване …………………………………… , памет ….MB RAM, друга окомплектовка :
………………………, други: ……………………..
2. Техниката е предадена при сключване на договора в пълна изправност и функционална годност, само за нужди на
ПОЛЗВАТЕЛЯ и не подлежи на преотдаване на трети лица/фирми.
3. Техниката е окомплектована и предварително тествана. Тя отговаря на функционалните характеристики за
работоспособност, продуктивност и качество според техническите и експлоатационни документи и описания. Тестване може
да се извърши и пред ПОЛЗВАТЕЛЯ при предаването на техниката, ако пожелае.
4. Наемната цена е …. лева без ДДС. Заплаща се предварително, покрива едномесечен период считан от датата на
сключване на настоящия договор и включва 1000 копия за периода. При надвишаване на копията ПОЛЗВАТЕЛЯТ доплаща по
0.05 лв. без ДДС на всяко копие над включените в пакета. Ако броя копия над включените в пакета надвишава 2000 копия,
ПОЛЗВАТЕЛЯТ доплаща по …. лв. без ДДС на всяко копие над включените в пакета.
5. В цената са включени тонер, поддръжка и резервни части за машината за наемния период. В цената НЕ се включва
хартия. По желание на ПОЛЗВАТЕЛЯ, СОБСТВЕНИКЪТ може да предостави такава на преференциални цени.
6. В цената не е включена доставка до адрес. По желание на ПОЛЗВАТЕЛЯ, СОБСТВЕНИКЪТ може да предложи доставка
до адрес в гр. София срещу 5 лв без ДДС. За други зони обслужвани със собствен транспорт се прилагат актуалните цени на
АРБИКАС. Не се предоставят машини под наем извън зоните за обслужване със собствен транспорт на СОБСТВЕНИКА.
7. По желание на ПОЛЗВАТЕЛЯ, СОБСТВЕНИКЪТ може да предложи и инсталация на адрес на машината, на 1 компютър
с директна връзка (LPT, USB), срещу допълнително заплащане от … лв. без ДДС, като ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да заяви
желанието си предварително. За инсталация по мрежа (LAN) и на повече компютри се заплаща … лв без ДДС за първия
компютър и по … лв без ДДС за всеки следващ. В таксите за инсталация е включено и обучение.
8. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да уведомява своевременно СОБСТВЕНИКА при необходимост от консумативи или нужда
от поддръжка. СОБСТВЕНИКЪТ от своя страна доставя в рамките на до 2 работни дни от заявката.
9. Предоставената техника се връща при изтичане на наемния период във вида и окомплектовката, в която е получена.
В случай на забава на връщането, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на една десета от наема на техниката за всеки
просрочен календарен ден.
10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да ползва, съхранява и транспортира предоставената техника съгласно
експлоатационно-техническите изисквания за такъв род устройства, както и да ползва само консумативи предоставени от
АРБИКАС ООД. Не се допуска чужда намеса или ремонти върху предоставената техника. Всички евентуални произхождащи
щети по предоставената техника са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
11. В случай на евентуални повреди възникнали поради неправилна и некомпетентна работа с наетата техника, те са за
сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За всички подобни събития СОБСТВЕНИКЪТ трябва да бъде уведомена до 24 часа от възникването им.
12. СОБСТВЕНИКЪТ не носи отговорност за щети от неправилен транспорт извършен от ПОЛЗВАТЕЛЯ, щети върху
свързани с предоставената техника устройства, загуба на информация, грешки в софтуер, както и никакви отговорности за
пропуснати ползи и печалби, пригодност за целите на ползването, нито за произтичащи вреди в бъдеще.
13. Наетата техника е собственост на фирма АРБИКАС ООД и е на стойност 360 лева с ДДС. В зависимост от кредитната
история, СОБСТВЕНИКЪТ може да изиска предплащане от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на депозит в размер на 50% от стойността
на машината при предоставянето на техниката, който възстановява обратно в пълен размер при връщането й.
14. Щети и повреди по предоставената техника или цялата й стойност (в случай на непоправима повреда или погиване)
се заплащат от ПОЛЗВАТЕЛЯТ в срок до пет работни дни от установяването им.
15. Неуредените в този договор въпроси и евентуални спорове се уреждат по взаимно договаряне в дух на
разбирателство и конструктивен диалог, като се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове, и в краен случай
по съдебен път.
Настоящият договор е съставен в два равносилни екземпляра – по един за СОБСТВЕНИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ.
За АРБИКАС – СОБСТВЕНИК:

За …………………………………. – ПОЛЗВАТЕЛ :

/ ................................................/
Машината е върната на ............................ г. в

/......................................../
Изправно

Неизправно

/огражда се вярното/ състояние.

Брой копия при връщане: …………………; Брой копия над пакета : .................; За доплащане: ………. лв. без ДДС.
ЗАБЕЛЕЖКИ: ..................................................................................................................................................................
За Арбикас:

За Ползвателя:
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