Data, adres
……………………………………………………………………….

Regulamin najmu kontenera
§1
Kontener będący przedmiotem wynajmu jest własnością firmy Usługi Porządkowe BULI Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, NIP 1251738264 KRS 0000992643 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu- Sławomira Pasek;
§2
Kwota, którą strony ustaliły za wynajem kontenera zostaje uregulowana w momencie
dostarczenia pustego kontenera bądź wcześniej na podstawie faktury proforma;
§3
Czas postoju kontenera u Klienta w cenie to maksymalnie 7 dni- Zleceniodawca powinien poinformowad Zleceniobiorcę
telefonicznie bądź e-mailowo o możliwości odbioru kontenera;
§4
Klient ma możliwośd odpłatnego przedłużenia czasu wynajmu kontenera o okres trzech dni
za kwotę 50 złotych brutto;
§5
Zleceniodawca jest zobowiązany do wskazania odpowiedniego miejsca do ustawienia kontenera w momencie przyjazdu
kierowcy pod wskazany adres. W przypadku braku możliwości ustawienia kontenera w odpowiednim miejscu Klient
zobowiązany jest do uregulowania na miejscu kosztów związanych z dojazdem zależnych od lokalizacji bądź wskazania
innego miejsca. W przypadku braku możliwości odbioru kontenera Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów pustego
podjazdu oraz naliczona zostanie opłata za przedłużenie czasu postoju kontenera (jeśli przekroczony zostanie termin 7 dni zgodnie z §3i §4).
§6
Zleceniodawca zobowiązany jest do zdobycia odpowiednich zezwoleo dotyczących: zajęcia pasa drogowego, miejsca
ustawienia kontenera itp. Ciężar uzyskania pozwolenia oraz koszty związane z jego uzyskaniem spoczywają na
Zleceniodawcy. Skutki prawne wynikające z nieuzyskania takiego pozwolenia obciążają Zleceniodawcę;
§7
Za kontener oraz jego obręb przez cały okres wynajmu odpowiada Klient- wszelkie
uszkodzenia Klient zobowiązany jest naprawid bądź pokryd koszty napraw;
§8
Kontener jest przeznaczony do przewozu odpadów suchych;
§9
Bezwzględnie zakazane jest palenie odpadów w kontenerze lub jego bliskim obrębie;
§10
Zakazuje się ładowania odpadów na wysokośd większą niż 30 cm ponad burtę boczną,
w przypadku gruzu zakazuje się ładowania odpadu ponad burtę boczną;
§11
Jeśli zostanie przekroczona dopuszczona w §11 norma Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczenia dopłaty za
ponadnormatywne załadowanie kontenera bądź pozostawienia nadmiaru odpadów w miejscu ustawienia kontenera na
odpowiedzialnośd Zleceniodawcy.
§12
W momencie odbioru kontenera powinny znajdowad się w nim tylko i wyłącznie odpady zadeklarowane w trakcie
składania zamówienia, zgodne z uregulowaną opłatą.
W przypadku stwierdzenia rażących różnic Zleceniodawca zobowiązany jest do wyrównania różnicy w cenie.
§13
W przypadku załadowania odpadów, których odbiór przez Zleceniobiorcę nie będzie możliwy Zleceniobiorca pozostawi
odpady w miejscu ustawienia kontenera bądź w przypadku kiedy fakt załadowania nieodpowiednich odpadów zostanie
zauważony dopiero po rozładunku kontenera Zleceniobiorca odwiezie na koszt Zleceniodawcy odpady do miejsca, w
którym ustawiony był kontener.
§14
Maksymalna masa odpadów znajdujących się w kontenerze nie może przekroczyd 5t, w przypadku kontenerów 2m3
maksymalnie 2t.

CZYTELNY podpis osoby odbierającej kontener
Kontener nr…………………………………
………………………………………………………………….........
Administratorem danych osobowych jest Usługi Porządkowe BULI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP
1251738264 KRS 0000992643. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych zawarte są na
stronie https://www.buli.com.pl

