Nõude ja inventari rendi hinnakiri alates 01.01.2015
Rendime suures valikus nõusid ning muud ürituste korraldamiseks vajalikku inventari.
Toode

Rendihind (eur/24h)

Leivataldrik

0,10

Desserttaldrik

0,15

Praetaldrik

0,20

Kohvitass alustaldrikuga (ladustatav)

0,20

Supikauss

0,20

Lusikas (kohv, tee, kook)

0,10

Kahvel

0,16

Nuga

0,16

Supilusikas

0,16

Õlle ja siidriklaas

0,20

Viskiklaas

0,20

Viinapits

0,10

Morsiklaas

0,15

Vahuveinipokaal

0,15

Veinipokaal

0,15

Puljongitass

0,20

Koorekann

0,30

Veekann

1,50

Morsikann 1,9 l

1,50

Transportkast lauanõudele

1,50

Laudlinad

3,50

Wok/paellapannid
Peo- ja banketitelk 6x14m
Hindadele lisandub käibemaks 20%.

35,00
100,00

Lauanõude laenutamise üldtingimused
1. Tagastatav inventar peab olema pestud, puhas ja korrektselt pakitud samadesse
pakenditesse, kus nad olid rendile andes. Tagastamata või rikutud originaalpakendi korral
juurdehindlus 10% rendisummast.
NB! Inventar on `pestud ja puhtad siis, kui neid on võimalik ilma üle pesemata järgmisele
kliendile üle anda. (Kui on vajalik meiepoolne ülepesu, esitatakse laenutuse tagastanud
kleindile pesuarve 50% inventari rendihinnast). Sorteerimata inventari tagastamisel
esitatakse kliendile sorteerimise eest arve 20% inventari rendihinnast.
2. Kui Rentnikul ei ole võimalik tagastada pestud nõusid ja muud inventari, tuleb sellest
teatada enne tellimust. Pesemisteenuse hind on kokkuleppel. Kui pesemata nõud ja muu
inventar tagastatakse ilma etteteatamiseta, esitatakse Rentnikule arve pesemisteenuse eest
50% kogu laenutatud koguse eest.
3. Kõik pretensioonid renditava inventari suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul, kui
inventar saadi, hilisemaid pretensioone ei arvestata.
4. Rentnik kohustub tagastama täpselt sama inventari, samas koguses vastavalt
inventarilehele. Inventari tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid asju on
Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada kolme tööpäeva jooksul. Hilisemaid
tagastamisi/vahetamisi ei arvestata.
5. Vahetusse läinud või purunenud inventar kuulub Rentniku poolt välja maksmisele
Rendileandja poolt kehtestatud müügihinna ulatuses.
(Müügihinnad on ära toodud inventarilehel, mis lisatakse laenutuse arvele. Hindadele
lisandub käibemaks 20%). NB! Rendihindade sisse ei ole arvestatud transpordikulusid!

Tekstiilide laenutamise üldtingimused
1. Tekstiilid antakse kliendile üle puhtalt ja triigitult .
2. Tekstiile ei pea tagastama puhtana. Pesuteenus on juba rendihinna sees ning pesemise
eest hoolitseme juba meie. Tekstiilid tuleb tagastada samades kiledes, milles nad olid
väljastamise päeval.
3. Kõik pretensioonid renditavate tekstiilide suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul, kui
tekstiilid saadi, hilisemaid pretensioone ei arvestata.
4. Rentnik kohustub tagastama täpselt samad tekstiilid, samas koguses, vastavalt
inventarilehele. Tekstiilide tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid tekstiile on
Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada kolme tööpäeva jooksul. Hilisemaid
tagastamisi/vahetamisi ei arvestata.
5. Vahetusse läinud või rikutud tekstiilid kuuluvad Rentniku poolt välja maksmisele
Rendileandja poolt kehtestatud müügihinna ulatuses.
(Müügihinnad on ära toodud inventarilehel, mis lisatakse laenutuse arvele. Hindadele
lisandub käibemaks 20%). NB! Rendihindade sisse ei ole arvestatud transpordikulusid!

