www.mount.com.ua
м. Київ,
тел: (044)233-7997
моб: (063)233-7997

Договір оренди спорядження №_____
від «___» __________2015р.
ФОП ------, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: ------------------ від ---------------, надалі Орендодавець та гр.___________________________________ що
проживає за адресою _____________________________ ___________________________ , контактний
телефон:____________________, надалі Орендар, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове користування таке майно:
№
Найменування
Оцінювальна вартість шт. Кількість
1
Снігоступи TSL Rental 325/Rando 226
2500 грн./пара
2
Лавинний щуп ARVA Light 2.0
800 грн./шт.
3
Лавинна лопата BCA B1 Ext
1200 грн./шт.
4
Лавинний біпер ARVA Evo 3+/BCA Tracker DTS
6000 грн./шт.
5
Камус
4500 грн./пара
6
Скі-тур адаптер
3000 грн./пара
7
Льодоруб
1800 грн./шт.
8
Кішки
1000 грн./пара

2. Мета і порядок оренди
2.1 Орендоване майно використовуватиметься Орендарем для власних цілей.
2.2 Територія використання обирається Орендарем самостійно.
2.3 Термін оренди майна: з «__» ____ 201__ р. Дні прокату___
по «__» ____ 201__р.
3. Орендна плата та застава
3.1 Орендна плата встановлюється в розмірі ______грн. за добу. Передоплата__________
3.2 Сума та вид застави _________ грн., документ ____________
4. Обов’язки Орендодавця
4.1 Надати в оренду технічно справне майно, вказане в п. 1.1.
4.2 Провести інструктаж з правил технічної експлуатації .
4.3 Повернути Орендарю заставу чи документ, що засвідчує особу, зазначений в п. 3.2 при поверненні
орендованого майна у технічно справному та чистому стані в строк згідно з п. 2.3.
5. Обов’язки Орендаря
5.1 Самостійно особисто переконатися у справності стану орендованого майна в присутності Орендодавця до
початку його експлуатації.
5.2 Використовувати орендоване майно за його цільовими призначенням без права суборенди.
5.3 Використовувати майно виключно з дотриманням правил його технічної експлуатації.
5.4 Своєчасно повернути майно в чистому вигляді та технічно справному стані з урахуванням його
природного зносу, в межах встановленого в п. 2.3 строку оренди.

5.5 Здійснити оплату за пошкодження, нанесені з вини орендаря, втрату або несвоєчасне повернення майна
згідно з таблиці штрафів.
Вид пошкодження
Вартість грн.
Значне забруднення
Від 50 грн.
Зламана застібка/молнія
Від 100 грн.
Зламані/пошкоджені ремені
Від 100 грн.
Інші пошкодження
За домовленістю
Пошкодження, що не підлягають ремонту
Повна вартість оцінювання спорядження
Повернення за межами строку
За кожну добу з гідно п. 3.1 Договору
6. Порядок передачі і повернення майна
6.1 Передача Орендодавцем майна Орендарю підтверджується фактом підписання сторонами цього
договору.
6.2 Майно має бути повернено Орендодавцю в справному стані з урахуванням природного зносу, що виник
при експлуатації під час його оренди не пізніше строку оренди згідно п. 2.3.
6.3 Факт повернення Орендарем майна Орендодавцю після перевірки його технічного стану підтверджується
шляхом підписання відповідної графи цього договору, що вважається актом прийому-передачі.
6.4 У випадку якщо обладнання Орендар повертатиме раніше терміну, який вказаний в пункті 2.3 цього
договору, Орендар не має права вимагати Орендодавця відповідного зменшення загальної суми орендної
плати.
7. Відповідальність сторін
7.1 У разі заподіяння орендованому майну ушкоджень або його втрати, Орендар зобов’язаний оплачувати
витрати на його ремонт та придбання пошкоджених частин згідно з таблицею штрафів п.5.5. Якщо втрати від
пошкоджень, які завдані майну з вини Орендаря передбачає значні витрати, то Орендодавець має право
стягнути з Орендаря повну оціночну вартість майна за 1 одиницю (згідно п.1.1. Договору).
7.2 Орендодавець не несе відповідальності за здоров’я та життя Орендаря та/або третіх осіб протягом усього
часу оренди майна.
7.3 Якщо бронь знімається після внесення передоплати та підписання договору, то внесена сума споживачеві
не повертається, але може бути перенесена на іншу дату.
8. Інші умови
8.1 Цей договір складено у 2-х примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
Будь-які зміни та доповнення до цього договору мають чинність у випадку, якщо вони укладені письмово і
підписані сторонами.
8.2 Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання
сторонами зобов’язань по ньому.
8.3 Орендар ознайомлений з умовами цього договору, про що він засвідчує своїм підписом.
Орендоване майно прийнято:
Орендатор / _______________ ___ / ________ / дата __________
Орендодавець / _____________

/ _________ / дата __________

Орендоване майно повернено:
Орендатор / _______________ ___ / ________ / дата __________
Орендодавець / _______________ / _________ / дата __________

ДЛЯ ЗДІЙСНННЯ ПОВЕРНЕННЯ АРЕНДОВАНОГО СПОРЯДЖЕННЯ ПРОХАННЯ ПОПЕРЕДНЬО
ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ!

