
 

   
1.         Порядок нарахування орендної плати 

1.1. Орендна плата нараховується згідно встановлених Орендодавцем тарифів.  
1.2. Орендар зобов'язується повернути передане йому Орендодавцем в оренду обладнання в справному стані, зі збереженням повної комплектації,  
яка була надана на момент передачі обладнання. 

2.         Порядок передачі та повернення обладнання 

3.1. Обладнання надається в оренду після надання Орендарем документа, що посвідчує особу (паспорт, водійське посвідчення, закордонний паспорт),  
та обов'язкового завдатку  згідно встановлених Орендавцем тарифів. 
3.2 Гарантійний завдаток повертається Орендарю відразу ж після повернення з прокату обладнання в справному стані. Виплата гарантійного завдатку може  
бути затримана, у разі, якщо обладнання було повернуто в технічно несправному стані до моменту з'ясування умов технічної несправності і вартості її 

усунення. Орендодавець має право утримати із суми завдатку вартість ремонту, а також іншої матеріальної шкоди заподіяної Орендарем в результаті 

експлуатації переданого обладнання.        
3.3. Орендодавець зобов'язується при передачі обладнання в оренду Орендарю продемонструвати працездатність, справність і комплек тність  

обладнання Орендарю, а Орендар повинен, в ідповідно, перевірити працездатність, справність і комплектність обладнання. Орендар підтверджує, 
що Орендодавець до моменту підписання даного Договору провів інструктаж Орендаря з правил використання та запобіжних заходів переданого 

в оренду обладнання.         
3.4.При поверненні обладнання Орендарем Орендодавець в присутності Орендаря проводить перевірку його працездатності, комплектності. 

3.5. У разі встановлення факту явної несправності або некомплектності, або наявності явних порушень, інших технічних характеристик, складається 
акт приймання обладнання, в якому зазначаються несправності, а також вартість необхідного ремонту. У разі, якщо сума завдатку не покриває вартість 
ремонту Орендодавець надає рахунок Орендарю, який в ін повинен сплатити протягом 2 календарних днів з моменту надання Орендодавцем рахунку. 

У разі несплати Орендарем всієї суми рахунку Орендодавець має право звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості . 
3.6. Якщо обладнання не підлягає в ідновленню, а також у разі втрати обладнання (в т. ч. внаслідок його викрадення), Орендар зобов'язаний відшкодувати 
Орендодавцю вартість обладнання, яка вказана в спрощенному виді договору у пункті прокату. 
 

3.         Права і обов'язки Сторін 

4.1. Орендодавець зобов'язаний:        
4.1.1. Консультувати Орендаря з питань експлуатації переданого в оренду обладнання.    

4.2. Орендодавець має право:        
4.2.1. Відмовити в послузі оренди особам, які перебувають у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, поведінка яких становить небезпеку для 
безпеки і суперечить суспільним нормам поведінки, з обмеженими можливостями, яким через їхню обмеженість можливостей необхідна допомога 
іншої особи. Орендодавець має право в ідмовити в прокаті обладнання Орендарю з інших підстав без пояснення причин без письмового узгодження  

4.3. Орендар зобов'язаний:        
4.3.1.  Не передавати взяте в оренду обладнання в суборенду, в безоплатне користування або на інших підставах третім особам, без письмового узгодження 

з Орендодавцем.         
4.4. Орендар з моменту передачі йому устаткування несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну їм при використанні обладнання, як Орендодавцю, 
так і будь-якій третій особі. Підписанням спрощеного договору у пункті прокату, Орендар підтверджує факт отримання обладнання в користування. 

4.         Ціни та порядок розрахунків 
 

5.1. Орендна плата за обладнання встановлюється за проміжок часу кратний 10-ти хвилинам. Орендна плата з урахуванням індексації за користування 
оплачується Орендарем до передачі обладнання.  
У разі, якщо Орендар перевищив оплачений час оренди, в момент повернення обладнання Орендар зобов'язується оплатити несплачений час оренди. 
У разі повернення обладнання, до настання обумовленого терміну - сума оренди не повертається.  

5.2. Амортизаційні в ідрахування залишаються у власності Орендодавця і використовуються ним на в ідновлення обладнання.  
 

5.         Відповідальність Сторін 
6.1. При поверненні Орендарем несправного або в неналежному технічному стані обладнання Орендар зобов'язується сплатити вартість витрат Орендодавця 

з ремонту такого обладнання. Якщо при поверненні обладнання встановлена втрата або його некомплектність, Орендар зобов'язаний  сплатити вартість 

обладнання, зазначеного в п.2.6. Договору та / або вартість відсутніх частин.    
6.2. Орендар несе персональну матеріальну в ідповідальність за шкоду, заподіяну їм при використанні обладнання.  

6.3. За не повернення обладнання Орендар зобов'язаний на вимогу Орендодавця оплатити штраф, який дорівнює триразової вартості обладнання, 
зазначеної в п.п.2.6. Договору, згiдно вартості,зазначеної в скороченному договорі. 
6.4. Орендодавець має право використовувати гарантійний завдаток в якості оплати будь -якого виду шкоди, завданої Орендарем Орендодавцю в процесі 
оренди обладнання згідно з умовами даного Договору, на що Орендар дає свою згоду шляхом підписання даного Договору. В випадку, якщо суми 

гарантійного завдатку для погашення заборгованості перед Орендодавцем буде недостатньо, Орендар зобов'язаний відшкодувати різницю між розміром 
гарантійного завдатку і сумою понесених Орендодавцем збитків. Невикористану частину гарантійного завдатку повертається Орендарю. 
 

7. Інші умови. 

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє  до повного виконання взятих Сторонами на себе зобов'язань. 
7.2. Договір складений в двох примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу . 


