
Nazwa Opis Uwagi Naliczanie J.M.
Początek 
wynajmu

Okres 
minimalny

Data końca 
najmu

Cena za j.m 
netto

UMOWA NAJMU

Rodzaj transportu Uwagi

Niskopodwozie Tak / Nie

Rampa Tak / Nie

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

Podpis, data, pieczęć Riwal Czytelny podpis Najemcy, data, pieczęć firmowa

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.

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

Adres korespondencyjny :

Zgłaszanie końca najmu:
Email: zamowienia@riwal.com
Zgłaszanie serwisu: (+48) 781 800 091
Email: serwis@riwal.com

Zdanie maszyny i zakończenie najmu następuje tylko po przesłaniu zgłoszenia na podany adres mailowy 1 dzien przed planowanym końcem najmu. W 
przypadku nie zachowania wskazanego trybu, RIWAL zachowuje prawo wliczenia do okresu najmu czasu do 1 dnia roboczego 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 RIWAL, Ogólne Warunki Polisy Riwal zamieszczone na stronie 
Https://www.riwal.com/poland/pl-pl/wynajem/materialy-do-pobrania.

NIP 7272726737 REGON 100527402
BDO 000073802
Bank PKO BP Swift: BPKOPLPW
PLN:61 1020 3378 0000 1202 0226 0966
mBank S.A. SWIFT: BREXPLPWMBK
PLN:19 1140 1108 0000 4638 1000 1001

Pobierz aplikację wynajmu Riwal! Elektroniczny
katalog będziesz mieć zawsze przy sobie!
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