UŻYCZAJĄCY:

NTN SERWIS SP. Z O.O., Sadkowska 15A, 03‐021 Warszawa
Siedziba serwisu: ul. Potocka 1, 03‐652 Warszawa

WARUNKI WYPOŻYCZENIA NART NOBILE
DATA WYDANIA SPRZĘTU: _______/ _________/ ________
DATA ZWROTU SPRZĘTU: _______/ _________/ ________
RODZAJ SPRZĘTU:

_____________________________

WYPOŻYCZAJĄCY:

* Imię:

________________________________________________

* Nazwisko:

________________________________________________

* Dokument (dow. os; prawo jazdy; passport): ________________________
* Miasto:

________________________

* Kod pocztowy:

_______ ‐ _____________

* Ulica:

________________________

* Numer:

________________________

* Numer domu: ________________________
* Telefon: ( ____ ) _____________________
* Email:
(

________________________ @ ________________________

) Akceptuje warunki przetwarzania danych przez Nobile Kiteboarding Sp. z o.o.oraz NTN SERWIS Sp. z o.o i zapisuję się

do newslettera Nobile Skis. *
(

) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Nobilekiteboarding Sp. z o.o. oraz NTN SERWIS Sp. z o.o.*

Miejsce: ________________________ Data: ______ / ______ / ________

Podpis: ________________________

NOBILE nature.made.‐ ‐ ISPO AWARD WINNER 2014
Wapienicka 6, 43‐382 Bielsko Biała, Poland
W. www.nobilesports.com
T. +48 33 822 42 40, F. +48 33 81 62 423
Spolka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bielsku‐Bialej; VIII Wydzial Gospodarczy KRS 0000321453; REGON: 241076730;
TIN / NIP: PL 5472099824; Kapital zakladowy: 50.000 zl

1. Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.
2. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
3. Wypożyczenie odbywa się za okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość
4. Wypożyczający zobowiązany jest wypełnić i podpisać dokument wypożyczenia zgodnie z
danymi osobowymi wypożyczającego.
5. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, a w szczególności
za jego zaginięcie w czasie okresu wypożyczenia. Również uszkodzenia powstałe w wyniku
nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania naprawiane są na koszt
wypożyczającego.
6. Opłata za wypożyczenie pobierana jest na podstawie dokumentu księgowego FVAT w formie
przelewu lub gotówki w siedzibie użyczającego. Opłaty wynoszą: 3 dni = 100zł brutto, 7 dni =
350zł brutto , 14 dni = 600zł brutto.
7. W przypadku zakupu wybranego modelu nart Nobile kwota użyczenia zostanie odliczona od
ceny zakupu bez względu na udzielone przez użyczającego rabaty. Zakup towaru musi nastąpić w
ciągu 21 dni od dnia zwrotu wypożyczenia. W przypadku kiedy wypożyczający nie jest
zainteresowany zakupem nart, kwota jest traktowana jako opłata za wypożyczenie i nie zostaje
zwrócona.
9. W przypadku przekroczenia ustalonego czasu wypożyczenia opłata za każdy dzień wynosi 50 zł
brutto.
Zapoznałem się z regulaminem systemu wypożyczenia Nobile Kiteboarding Sp. z o.o. i akceptuję
warunki umowy.
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