
Operator w trakcie trwania najmu pozostaje pod
kierownictwem najemcy, i obowiązany jest wykonywać
jego polecenia. Operator może odmówić tylko w
wypadku gdy na podstawie stanu swojej wiedzy uzna, że
zagraża to jego osobistemu bezpieczeństwu, grozi
uszkodzeniem maszyny bądź jest sprzeczne z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z
nami w celu ustalenia dostępności maszyny w
wybranym terminie, a także zapoznać się z ogólnymi
warunkami najmu.

Jeśli maszyna będzie dostępna w wybranym terminie,
wówczas należy pobrać formularz zamówienia, wypełnić
go, oraz przesłać skan dokumentu na adres
biuro@pamex.com.pl.

Ogólne warunki najmu oraz formularz zamówienia 
 znajdują się na www.pamex.com.pl, w zakładce DO
POBRANIA.

  

WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH Z
OPERATOREM

CENA NAJMU MASZYNY
BUDOWLANEJ Z OPERATOREM

STANOWI ILOCZYN
PRZEPRACOWANYCH

ROBOCZOGODZIN, ORAZ
PRZYPORZĄDKOWANEJ DLA

KAŻDEJ MASZYNY
ODPOWIEDNIEJ STAWKI
GODZINOWEJ, A TAKŻE

KOSZT DOSTAWY MASZYNY
DO KLIENTA.

Oferujemy wynajem maszyn budowlanych
wraz z obsługą operatora. Nasze maszyny
spełniają wszystkie normy
bezpieczeństwa i higieny pracy,
natomiast operatorzy posiadają
odpowiednie doświadczenie, wszelkie
niezbędne uprawnienia, oraz ukończone
kursy doskonalenia zawodowego.



Paweł Michalak

Oryginał formularza zamówienia należy odesłać pocztą, bądź
przekazać operatorowi bezpośrednio przez rozpoczęciem
pracy.

Po zakończeniu prac najemca obowiązany jest do podpisania
karty pracy maszyny budowlanej, a także opłacenia usługi.
Podpisana karta pracy stanowi podstawę do wystawienia
faktury VAT.

* Podana cena jest ceną netto jednej roboczgodziny
najmu maszyny budowlanej wraz z obsługą operatora.
Do podanej ceny doliczany jest 23% podatek VAT,
zgodnie obowiązującymi przepisami.

Maszyny dostępne w celu świadczenia usług

minikoparka 
JCB 8015

____________________________________

ładowarka 
teleskopowa
CAT 360B

koparka kołowa 
CAT 320C

ładowarka kołowa 
KOMATSU WA470

masa własna: 1,5 t
głębokość kopania: do 2 m
wyposażenie: łyżka, 
młot hydrauliczny

80,00 zł *

masa własna: 24 t
wyposażenie: łyżka 4,95m3

masa własna: 20 t
głębokość kopania: do 6 m
wyposażenie: łyżka, 
szczęka krusząca (+ 50 zł*)

masa własna: 9,8 t
wysokość podnoszenia: do 13 m
wyposażenie: łyżka, widły,
platforma robocza

130,00 zł *

150,00 zł *

170,00 zł *
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