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ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ПРИНТЕР ПОД НАЕМ
No……..........……/………..........……….……….
Днес,………………….…….200….… в гр…………………………. се сключи настоящия Договор между :
1/

Фирма

/организация/

…………………………………………………….......................…………….……………………………………

представлявана от ………………..........................……..……………….……….…. на длъжност .......................………………………
адрес……………………………………………….....…………………………….....………………………………..община…………........……...…………..……,
Дан.No……….……………………….........…., ЕИК ………………......................…………., тел/факс ………………………………….... л.п.с.
……………………………., ЕГН …………………………..………. (за частни лица), наричан накратко НАЕМАТЕЛ
И

2. Фирма АРБИКАС ООД, представлявана от Стефан Валентинов Пенчев, на длъжност управител, с
адрес на регистрация: гр.София, жк.Стрелбище, бул.България, бл.20, ДН по ЕИК: BG 131 49 65 49, ЕИК:
131 49 65 49, тел./факс: 02/971-21-61, 873-11-79, 870-16-08, е-mail : info@arbikas.com, горещ телефон:
0896/ 800 622, наричан накратко НАЕМОДАТЕЛ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наемодателя предоставя, а наемателя ползва следната техника:
Принтер – модел ...................................................., марка.....................................................................
сер.номер.......................................................... брой копия .................................................................,
памет............................MB, друга окомплектовка ..................................................................................
.............................................................................................................................................................

2. Дневният/седмичният/месечният наем е ...................................................................... лева без ДДС

/словом ......................................................................................................................... лева без ДДС/,
като Наемателя заплаща и такса (включваща консумативите без хартията, амортизацията на машината) от
0,02 лева без ДДС на копие A4, и от 0,04 лева без ДДС на копие А3. Общата дължима стойност се формира
като сума от наема и цената на отпечатаните копия.
3. Сервизната техника е предадена в пълна изправност и функционална годност за ползване в периода
от .................................. до .............................. включително, само за нужди на Клинета и не подлежи
на преотдаване на трети лица/фирми.
4. Предадените технически устройства са окомплектовани и тествани. Те отговарят на функционалните
характеристики за работоспособност, продуктивност и качество според техническите и експлоатационни
документи и описания.
5. Изпробване се извършва при предаването на Клиента, като се фиксира датата за начало на наема.
НАЕМОДАТЕЛЯ не носи отговорност относно пригодност за целите на наемането, съвместимост със
специфичен софтуер, продаваемост, други качества или продуктивност, както и никакви отговорности за
пропуснати ползи, печалби или други подобни, нито за произтичащи специфични вреди в бъдеще.
6. Всички софтуерни настройки, като инсталация драйвер, настройка драйвер, доставка на адрес и подобни
се заплащат допълнително по споразумение.
7.Клиентът/персоналът на фирма .................................................................се задължава да ползва,
съхранява и транспортира предоставената техника съгласно експлоатационно-техническите изисквания за
такъв род устройства, както и да ползва само подходящи качествени консумативи предоставени само от
АРБИКАС ООД. Не се допуска чужда некомпетентна намеса или ремонти върху наетата техника. Всички
евентуални щети по предоставената техника са за сметка на Клиента /или негови Приемници/.
8. Предоставената техника се връща при изтичане на срока за наемане във вида, качеството и окомплектовката, в
която е получена в базата на сервиза от която е наета.
9. В случай на евентуални повреди възниканли поради неправилна и некомпетентна работа с наетата техника, те
са за сметка на Наемателя, като ако тяхната стойност надвишава две трети от стойността по счетоводни
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документи на машината (посочена по-долу), Наемателя заплаща пълната стойност на Наетата техника и връща
повредената машина на Наемодателя.
10. За всички събития по предходната точка Арбикас ООД трябва да бъде уведомен до 48 часа.
11. Сервиз АРБИКАС не носи отговорност за щети от неправилна експлоатация или транспорт, 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 наемането, продуктивност или други
подобни, нито за произтичащи вреди в бъдеще.
12. Наетата техника е собственост на фирма АРБИКАС ООД и е на стойност ............................. лева с
ДДС /словом ....................................................................../. Щети по предоставената техника или цялата
й стойност се заплащат от Клиента в срок до пет работни дни.
13. Неуредените в този договор въпроси и евентуални спорове се уреждат поп 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 Наемателя и Наемодателя
За АРБИКАС – Наемодател

За ……………………………….– Наемател:

/ ................................................/

/......................................../

Схеми за предоставяне на принтери под наем
В зависимост от класа и срока за наем
Модел/клас машина
А4 нисък клас
HP 5p/HP 1100
A4 среден клас
HP 6p/4/4+/5 PS/LAN
A4 висок клас
HP
4000/50PS/LAN/OPTRA S
A3 нисък клас
HP 4MV PS/LAN
A3 висок клас
HP 5siMX/5000/8000 PS/
LAN

Срок 1 ден
10

Срок 1 седмица
30

Срок 1 месец
50

15

40

70

20

50

100

25

65

120

30

80

150

Забележка

Цена на копие A4 – 2 стотинки
Цена на копие A3 – 4 стотинки
Всички цени са в лева без ДДС. Желаната схема се огражда.
Общата дължима стойност се формира като сума от наема на машината и цената на
отпечатаните копия.
Машината е върната на ......................г. в следното състояние: .............................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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