
Key Profession - Arkadiusz Mikulec .....................................................................
Sternicza 27/26, 43-300 Bielsko-Biała zamieszkały: ...........................................................
NIP: 547-195-24-87 adres z dowodu: ...........................................................

dowód osobisty: ..............................PESEL: .............................
dalej zwanym PRZECHOWAWCĄ dalej zwanym SKŁADAJĄCYM

Bielsko-Biała, dnia: .....................
Key Profession - Arkadiusz Mikulec Sternicza 27/26, 43-300 Bielsko-Biała
Tel:881 250 136, email: biuro@lombard-24.pl, czynne: pon-sob, 24h/dobę

Umowa przechowania ruchomości używanych nr: .......................

pomiędzy: a:

1. Składający powierza Przechowawcy, na okres od dnia: ......................... do dnia .................., na przechowanie niżej określone ruchomości:
.....................................................................................................................................................................
2.Wartość ruchomości o których mowa w pkt. 1, strony ustalają na łączną kwotę: .................................................................. zł
3. Przechowawca wypłaca Składającemu kaucję gwarancyjną zwrotną w kwocie: .................................................. zł słownie:
................................................................................................................................................. zł
4. Koszt przetrzymania ruchomości, o których mowa w pkt 1, wynosi:............................................................... zł
Szczegółowe informacje na temat opłat dostępne są pod adresem: www.lombard-24.pl/home/oplaty.
5. Składający jest uprawniony do odbioru przedmiotu przed terminem określonym w umowie. Jeżeli Składający odbierze
przedmiot przed terminem wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty kosztów przetrzymania za okres następujący po odbiore przedmiotu.
6. Składający oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy i przyjmuje ją do wiadomości ze wszystkimi konsekwencjami. Oświadcza, że ruchomości 
są jego wyłączną własnością, nię są obciążone żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich, firm lub instytucji.
7. Składający, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Odstąpienie staje się skuteczne jeżeli 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dostępne pod adresem www.lombard-24.pl/doc/odstapienie.pdf, 
zostanie przesłane na adres e-mail lub siedziby Przechowawcy a kwota wszystkich zobowiązań zostanie niezwłocznie zwrócona na konto Przechowawcy.
8. W przypadku braku spłaty należności wynikających z treści umowy w terminie 3 dni od wygaśnięcia umowy, Składający udziela Przechowawcy 
pełnomocnictwa do sprzedaży przedmiotu o którym mowa w pkt 1,
w celu jednostronnego zaspokojenia należności z tytułu nie oddanej kaucji zwrotnej.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Wszelkie spory na tle tej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w miejscu siedziby pozwanego.
10. Koszty zawarcia umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, ponosi Składający.
11. Podpisanie niniejszej umowy oznacza jednocześnie potwierdzenie odbioru kaucji, o której mowa w pkt 3.

12. Spłata wszystkich należności nastąpi na rachunek bankowy Przechowawcy (Santander 53 1090 1740 0000 0001 3580 3825)
chyba że strony postanowią inaczej.
13. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy lub e-mail Przechowawcy. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone 
nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
14. Postanowienia końcowe. 
a) W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia umowy czy ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
b) Składający oraz Przchowawca uznają, iż dane przesłane poprzez wiadomość e-mail lub komunikator internetowy w związku z umową są traktowane jako oświadczenie
woli każdej ze 
stron i wywołują określone skutki prawne. Natomiast dane przesłane poprzez wiadomość SMS mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są traktowane jako oświadczenie
woli stron.
c) Jeżeli dane Składającego (w szczególności adres zamieszkania) ulegnie zmianie Składający ma obowiązek poinformować o tym fakcie Przechowawcę 
poprzez wysłanie stosownego maila na adres Przechowawcy. Przechowawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z zaniedbaniem powyższego obowiązku
przez Składającego.
d) Szczegóły dotyczące polityki prywatności danych Składającego zawarte są w dokumencie dostępnym pod adresem www.lombard-24.pl/home/policy.
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemparzach, po jednym dla każdej strony a wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Administaratorem Państwa danych jest: Key Profession - Arkadiusz Mikulec Sternicza 27/26, 43-300 Bielsko-Biała
Podpisując niniejszą umowę akceptujesz warunki zawarte w ogólnych warunkach przetwarzania danych osobowych opisanych na stronie http://lombard-
24.pl/doc/rodo.pdf.

podpis Przechowawcy podpis Składającego

Ja niżej podpisany oświadczam, że kaucja zwrotna oraz opłata za przechowanie zostały przez mnie opłacone w całości.
Powierzone do przechowania ruchomości wyszczególnione w pkt. 1 odebrałem(am) i nie wnoszę zastrzerzeń do ich stanu.

podpis Składającego


