Služby k prenájmu inventáru
K prenájmu inventáru poskytujeme tieto služby :

Umývanie
Umývanie inventáru je nepovinná služba je možné ju zrušiť v nákupnom košíku krok 1. Ak sa klient rozhodne vrátiť inventár čistý, je povinný inventár vrátiť umytý a
vyleštený. V prípade, ak klient vráti inventár neumytý prípadne nesprávne
vyčistený bude mu dodačne vyučované služba umývanie podľa platného cenníku
našej spoločnosti.

Chemické čistenie bielizne
Chemické čistenie bielizne je povinná služba a nie je možné ju zrušiť. Klient je
povinný pri prenájme bielizne uhradiť aj cenu za chemické čistenie bielizne.

Montáž a demontáž
Montaž a demontáž je nepovinná služba je možné ju zrušiť v košíku - krok 1. Ak sa
klient rozhodne pre objednanie služby, k službe sa pripočítava služba doprava.
Cena za dopravu
( prípadne EXTRA vykládku ) je vypočítaná na základe
upresnenia miesta montáže a demontáže a taktiež upresenení dátumu a času
montáže a demontáže. Cenník dopravy a EXTRA vykládky je uvedený samostatne
na naších stránkach.

Extra vykládka a nakládka inventáru
( prenajatého inventáru SEBA, Senator Banquets, s.r.o. )
Extra vykládka sa účtuje pri výkladke + 5m od vozidla alebo pri výkladke + 30
minút. Požiadavku na Extra vykládku je potrebné uviesť do poznámky v košíku pri
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objendávke inventáru a je potrebné ju objednať minimálne 3 pracovné dni pred
začiatkom zápožičky.
Spoločnosť SEBA, Senator Banquets si vyhradzuje právo zamietnuť požiadavku
na Extra vykládku.
Viac info v Cenník extra služieb.

Výpomoc pri debarase inventáru
( prenajatého inventáru SEBA, Senator Banquets, s.r.o. )

Výpomoc pri debarase ( v zázemí ) zabezpečujeme výhradne v prípade, ak si
klient objednal inventáru z našej ponuky iPožičovne.
Externe službu
neposkytujeme.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť naším pracovníkom stravu, pitný režim a
odvoz v rámci Bratislavy po skončení výpomoci po 23,00 hod. ( ak nie je
dohodnuté inak ).
Minimálny čas výpomoci je stanovený na 5 hodín.
Spoločnosť SEBA, Senator Banquets si vyhradzuje právo zamietnuť požiadavku
na zabezpečenie pracovníkov na Výpomoc pri debarase.
Viac info v Cenník extra služieb.

Sankčný nájom
Odberateľ je povinný vrátiť inventár v deň ukončenia nájmu do 11,30 hod. ( pri
osobnom odbere ), inak je dodávateľ oprávnený účtovať sankčný poplatok v plnej
výške nájmu inventáru za každý deň omeškania, ak nie je dohodnuté inak.
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Ostatné služby ( sankcie, príplatky )
Dodávateľ je oprávnený vyúčtovať EXTRA poplatky za dopravu a Extra vykládku,
ak prišlo k zmene alebo úprave požiadaviek na dopravu a vykládku po záväznom
potvrení objednávky.

Triedenie inventáru
Ak klient vráti inventár neroztriedený a v nesprávnych hygienických baleniach je
dodávateľ oprávnený účtovať si poplatok podľa cenníku EXTRA vykládky za
celkových čas a personálne zabezpečenie na vytriedenie a zrátanie inventáru. V
tomto prípade sa taktiež počty inventáru a prípadné rozdiely upresnia klientovi až
po jeho vytriedení.

Odpad
Ak klient vráti inventár aj so zostatkami jedla a ostatného organického a
anorganického odpadu je dodávateľ oprávnený vyúčtovať mu poplatok za službu
odvoz a likvidáciu odpadu. Cenu v takomto prípade určuje individuálne dodávateľ
na základe výpočtov potrebného personálneho a technického zabezpečenia na
likvidáciu odpadu.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.

v Bratislave, 6. apríla 2016
Vypracoval,
Pavol Baránek
Managing director
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