CONTRACTE DE CONDICIONS

Reunits el dia ______ de ______________ de _________ a Manlleu, d’una part PUNTUAJOCS
S.L., domiciliada al passeig Sant Joan, número 179 baixos de la població de Manlleu i amb NIF
número B-64958838
i per altra part el senyor/a _______________________________ amb DNI
número________________ domiciliat/da a _____________________________________ de la
població de _________________________ acorden els següents punts:
1. PUNTUAJOCS S.L. diposa d’una caixa de jocs anomenada “Avui jugo a casa”. Aquest
producte es comercialitza en règim de lloguer. A partir d’ara, “Avui jugo a casa”
l’anomenem el producte.
2. El producte està compost per:
-

Un inflable amb el seu inflador.
Material fungible per a la realització dels tallers contractats ( tisores, cartolines,
enganxes, llapissos…).
Jocs educatius per a les diferents edats.
Targetes de record de la festa.
Material de maquillatge.
Material decoratiu i diferents complements ( confeti, globus, banderetes, barrets… )

3. El contracte de lloguer entra en vigor el dia _____ de _____________ de ______ en la franja
horària de ____________.
4. El producte es recull i es retorna a les oficines de QUIRÀLIA, al passeig Sant Joan, 179 baixos
de la població de Manlleu. El telèfon de contacte per a qualsevol problema o incidència és
el 93 851 48 55 o bé al 663 94 45 50. En el moment de la recollida del producte es fa una
explicació del funiconament i del contingut del producte.
5. Cal retornar tot el material del producte amb les mateixes condicions en que s’ha entregat.
Tot aquell material que no retorna en les mateixes condicions que s’ha entregat, el
contractant es compromet i té l’obligació d’abonar l’import de la reparació dels
desperfectes i/ o de la pèrdua del material. Queda exempt de retorn tot aquell material
fungible que es faci servir per a la realització dels tallers.

6. PUNTUAJOCS S.L. no es fa responsable de qualsevol accident o incident que pugui ocórrer
fruit de la incorrecta manipulació del material o bé per no fer cas de les instruccions d’ús del
producte.
7. El contractant abona a PUNTUAJOCS S.L. la quantitat de ______€ en concepte del lloguer
del producte.
8. Els preus del producte són vigents per a la temporada 2012-2013
9. Per a la contractació d’aquesta activitat caldrà aceptar aquestes clàusules o bé posar-les a
debat abans de la signatura del contracte.

Signatura del contractant

A Manlleu, el dia ______ de ______________ de _______

Signatura de Quiràlia

