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UMOWA NAJMU
Zamówienie
Data zamówienia
Handlowiec
Regon
NIP
Termin płatności
Przelew / Gotówka
Kaucja
Osoba kontaktowa
Telefon / e-mail
Operator
Telefon / e-mail
Numer referencyjny
Adres dostawy

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Adres korespondencyjny :

Nazwa

Opis

Uwagi

Naliczanie

J.M.

Początek
wynajmu

Okres
minimalny

Data końca Cena za j.m
najmu nettoPLN

Uwaga: maszyny wyposażone w system GPS obowiązuje rozliczenie w dni wolne od pracy wg. wskazań systemu

Rodzaj transportu

Uwagi

Niskopodwozie

Tak / Nie

Rampa

Tak / Nie

Całościowy koszt transportu zawiera łączne koszta dostawy i odbioru maszyn ujętych w Zamówieniu. W przypadku konieczności pojedynczego zwrotu maszyn Najemca
poniesie koszt dodatkowego transportu za każdy z wykonanych dodatkowo transportów.
Zdanie maszyny i zakończenie najmu następuje tylko po przesłaniu zgłoszenia na podany fax lub adres mailowy 2 dni przed planowanym końcem najmu na czas
nieokreślony bądź do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym zakończenie najmu przy najmie na czas określony. W przypadku nie zachowania wskazanego trybu, RIWAL
zachowuje prawo wliczenia do okresu najmu czasu do 2 dni roboczych po prawidłowym zgłoszeniu końca najmu.
Za moment zawarcia umowy uważa się potwierdzenie otrzymania przez RIWAL na adres mailowy skanów dokumentów, wymaganych przez RIWAL, podpisanych przez
wynajmującego. Podpis może być złożony wyłącznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wynajmującego własnoręcznie bądź elektronicznie.
Najemca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Wynajmu RIW AL w wersji 23.01.2017 oraz Ogólne Warunki Polisy RIWAL w wersji z dnia 23.01.2017

Zgłaszanie końca najmu: fax (+48) 46 814 01 90
Email: zamowienia@riwal.com
Zgłaszanie serwisu: (+48) 781 800 091
Email: serwis@riwal.com
Podpis, data, pieczęć Riwal

Czytelny podpis Najemcy, data, pieczęć firmowa

Riwal Poland Sp. z o.o.

Telefon

+48 46 8951363

NIP 7272726737 REGON 100527402

ul. Zamkowa Wola 31a

Faks

+48 46 8140190

Bank PKO BP Swift: BPKOPLPW

96-200 Rawa Mazowiecka

Email

info-pl@riwal.com

PLN:61 1020 3378 0000 1202 0226 0966

Strona

www.riwal.com

mBank S.A. SWIFT: BREXPLPWMBK

z dn.

KAUCJA – WYNAJEM MASZYN
nr:
Termin płatności: przed realizacją zamówienia
Dane najemcy
Nazwa
firmy:
NIP:
Adres rejestrowy:

REGON:

PLN:19 1140 1108 0000 4638 1000 1001

KRS:

Adres korespondencyjny:

Riwal Poland informuje, że do Zamówienia nr:
Została wyznaczona kaucja w kwocie:
Słownie:

- PLN brutto

Zgodnie z treścią Umowy najmu oraz OGÓLNYMI WARUNKAMI WYNAJMU RIWAL 23.01.2017, Najemca jest
zobowiązany dokonać wpłaty równowartości kaucji na wskazany rachunek RIWAL POLAND Sp. z o. o. z siedzibą
w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Zamkowa Wola 31a, kaucja jest wyznaczana do danego Zamówienia – Umowy
najmu.
Kaucja stanowi zabezpieczenie na poczet przyszłych należności wynikających z Najmu maszyn jak i uszkodzeń
stwierdzonych przy zwrocie maszyny. W przypadku braku wpłaty środków na konto Riwal Poland Sp. z o. o.
zamówienie może zostać nieprzyjęte do realizacji lub opóźnione. Za datę wpłaty środków przyjmuje się datę
zaksięgowania należności na koncie.
RIWAL POLAND Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezrealizowania Zamówienia ze względu na
brak wpłaty kaucji.
Kaucja pozostaje nierozliczona do momentu ustania okresu najmu tj. do momentu protokolarnego zwrotu
maszyny RIWAL POLAND Sp. z o. o. Warunkiem zwrotu kaucji jest uregulowanie należności wynikających z
najmu maszyn.
Rozliczenie kaucji następuje do 5 dni roboczych od momentu zdania wszystkich maszyn dostarczonych Najemcy
na danym zamówieniu i po uregulowaniu wszelkich rozliczeń z RIWAL POLAND Sp. z o. o.
Zwrot kaucji/nadpłat będzie dokonywany na ten sam numer rachunku bankowego z którego nastąpiła wpłata,
jeżeli do dnia zakończenia wynajmu nie zostanie przesłany inny numer rachunku na adres
ksiegowosc@riwal.com.
W przypadku wpłat gotówkowych oraz wpłat z innych kont (np. Urzędy pocztowe, Banki) zwrot nastąpi po
przesłaniu właściwego nr konta na ksiegowosc@riwal.com

Numer rachunku dla wpłat w walucie PLN:
PKO BP
PLN 61 1020 3378 0000 1202 0226 0966

Numer rachunku dla wpłat w walucie EURO:
PKO BP
PL 66 1020 3378 0000 1002 0226 0974
SWIFT CODE: BPKOPLPW
mBank S.A.
mBank S.A.
PLN 19 1140 1108 0000 4638 1000 1001
EUR 89 1140 1108 0000 4638 1000 1002
SWIFT CODE: BREXPLPWMBK
SWIFT: BREXPLPWMBK
W tytule wpłaty prosimy wpisać: KAUCJA do Zamówienia nr:
W celu przyspieszenia procesu prosimy o jak najszybsze przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres:
rozliczenia@riwal.com lub fax: (+48) 46 814 01 90
Miejscowość i data:
Podpis i pieczęć Najemcy

