
Riwal Poland Sp. z o.o. 
ul. Zamkowa Wola 31 a 
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: PL 727-27-26-737

Tel. +48 46 895 13 63 
Fax. +48 46 814 01 90 
info-pl@riwal.com 
www.riwal.com

Dane Najemcy 

Pełna nazwa firmy/osoby: 

Typ spółki NIP Regon KRS 

NR PESEL (pros 
gospodarczej): 

zę wpisać przy ind ywidula nej prowadzeniu dz iał alności 

Adres rejestrowy : 

Adres korespondencyjny: 

Numer rachunku bankowego/bank: 

Adres email lu b fax - celem pot wierdz enia zamówień: 

Zgoda na otrz ymywanie faktur drogą elektroniczną: TAK  /NIE 
Adres e-mail dla faktur elektronicznych: 

Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną 

Osoby upoważnione przez Najemcę do podpisywania Zamówień, zobowiązań i rozliczeń finansowych wobec RIWAL 
Poland Sp. z o.o.: 

L.p. Imię Nazwisko Funkcja E-mail Telefon Zgoda marketingowa

1
 2
 3
 4
 5
 

Dział księgowości, osoba do kontaktu w sprawie płatności i rozliczeń: 

Imię Nazwisko Funkcja E-mail Telefon 

1. 
2. 

Czytelny podpis i pieczęć Najemcy 

Riwal Poland Sp. z o.o. z siedziba w Rawie Mazowieckiej, ul. Zamkowa Wola 31A; NIP 727-27-26-737 z kapitałem zakładowym 50.500 złotych w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łódź- Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000309251 

W przypadku zmiany danych Najemcy lub osób upoważnionych prosimy o przesłanie aktualnego formularza. 
W przypadku nie poinformowania o zmianie danych przez Najemcę pisma przesłane na ostatnio podane adresy i zwrócone z 

adnotacją o braku możliwości jego doręczenia traktuje się jako doręczone z dniem awizo o nie odebraniu bądź odmowie 
odebrania pisma. Nie poinformowanie o wycofaniu upoważnienia skutkuje ważnością złożonych oświadczeń bądź zaciągniętych 

zobowiązań w stosunku do Riwal Poland Sp. z o.o. przez tą osobę. 

L.p.
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