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WSTĘPNA OFERTA NA WYNAJEM 

pojazdów komunalnych z gwarancją i pełnym serwisem 
 

    
 

Oferowane pojazdy mogą być nowe lub używane, przeznaczone do zbiórki odpadów ze wszystkich 
dostępnych pojemników wykonanych wg normy EN 840-1 do 6 oraz emisji spalin EURO 5. Oferowane 
pojazdy posiadają gwarancję producenta podwozia i zabudowy z pełnym ubezpieczeniem. 
 
System opiera się na zasadzie stałej miesięcznej opłaty za tzw. MOBILNOŚĆ POJAZDU 24 h 
w skład czego wchodzą: bezpłatne usługi i przeglądy serwisowe wraz z częściami 
zamiennymi oraz dojazdy serwisu w razie awarii na terenie Polski.*** 
 
Składka dzienna ustalana jest indywidualnie dla każdego pojazdu i uzależniona jest m.in. od rodzaju 

zabudowy, warunków eksploatacji i początkowego stanu technicznego pojazdu. 
 
W trakcie lub po zakończeniu umowy jest możliwość odkupu (prawo pierwokupu) lub przejęcie 
finansowania wynajmowanego pojazdu po obniżonej stawce obliczonej na podstawie ilości opłaconych 
czynszów miesięcznych. 

 
Przykładowe ceny wynajmu pojazdów 8,18 i 26 tonowych EURO 5/6. 

 
POJAZD OPCJE PROD. Doba Tydzień1) Miesiąc2) Rok3) Kaucja4) Mth5) 

8 ton 8m3 Do ust. 369,75 1.479,00 5.916,00 65.076,00 6.500,00 50,50 

15 ton 14m3 Do ust. 547,85 1.857,13 6.814,25 75.556,73 10.200,00 71,96 

11 ton 9m3  Do ust. 700,16 2.344,52 8.641,97 95.661,65 13.200,00 91,11 

18 ton 16m3 Do ust. 615,55 2.073,75 8.295,57 84.492,25 11.533,33 80,47 

26 ton 22m3 Do ust. 805,09 2.680,28 9.901.06 109.511,70 15.266,67 104,30 

18 ton* 16m3+ waga Do ust. 897,17 2.974,93 11.006,00 121.666,00 14.033,33 115,87 

26 ton* 22m3 + waga Do ust. 1.139,17 3.971,17 13.910,00 153.610,00 18.100,00 146,30 

18 ton* 16m3+ waga + myjka Do ust. 1.048,33 3.458,67 12.820,00 141.620,00 16.866,67 134,88 

26 ton* 22m3 + waga + 

myjka 

Do ust. 1.330,75 4.362,40 16.209,00 178.899,00 20.933,33 170,38 

3,5 tony Do 2m3 wody czystej 2016 1.320,00 4.990,00 16.860,00 134.850,00 15.000.00 5,50 

cykl6) 

*- Pojazdy przygotowywane po zamówienie, czas realizacji od 6 tygodni. 

Wszystkie pojazdy posiadają lokalizator GPS. 

Wszystkie kwoty podane netto, bez 23% podatku VAT. 

 
Objaśnienia: 

1) liczony jako 5 dni 
2) liczony jako 20 dni 
3) liczony jako 365 dni lub 1.050 mth (dodatkowy koszt za każdą mth wg tabeli) 
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4) płatne z góry 
5) koszty za dodatkową  motogodzinę  
6) cykl stanowi dwa pojemniki do 360l lub jeden 600 do 1100 l. 
*** nie dotyczy uszkodzeń z winy użytkownika lub braku obsługi codziennej 

 
 

     

 

 
Zalety wynajmowania pojazdu: 
- stały dostęp do nowych pojazdów 
- samochody na gwarancji z pełnym ubezpieczeniem i systemem GPS 
- bardzo precyzyjne planowanie kosztów eksploatacji 
- stałe i przewidywalne koszty związane z utrzymaniem floty pojazdów 

- jedna zbiorcza faktura 
- bieżąca ocena stanu technicznego pojazdów 
- zmniejszenie ilości pojazdów rezerwowych w razie awarii 
- korzystne rabaty na części zamienne i nowe pojazdy 
- korzystanie z akcji: SAMOCHÓD TESTOWY BEZPŁATNIE 
- usługi UDT 
- pojazdy posiadające deklaracje zgodności UE 
- dostęp do wysoko wykwalifikowanych serwisów podwozi i zabudów 
- bezpieczeństwo finansowe w razie przegranego przetargu 

- w razie awarii auto zastępcze bez kosztów 
- zmniejszenie do minimum kar za nieterminowe wywożenie odpadów 
- odliczenia podatkowe i VAT 
- niepotrzebne żadne dokumenty finansowe 
 
Warunki wynajmu: 

1. Pisemne zamówienie lub podpisanie umowy najmu. 
2. Upoważnienie wraz z dowodem osobistym odbierającego pojazd. 

3. Kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej, NIP, REGON,KRS. 
4. Potwierdzenie wpłaty kaucji. 

 
Ilość pojazdów ograniczona.  
Czas oczekiwania na pojazd od 8 do 16 tygodni – w zależności od wyposażenia i 
dostępności podwozia. 

 

  
 Mając nadzieję, że oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem, 
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Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie  zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z 

art. 71kc.). 

 


