Dane wnoszącego o udzielenie gwarancji płatności:

Łódź, dn. ........................................

................................................................
................................................................
................................................................

Moto Centrum Zgierska 250 Sp. z o.o.
Partner Serwisowy MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

91-364 Łódź, ul. Zgierska 250/252
tel. +48 42 6175 341 fax +48 42 6175 395
e-mail : serwis@motocentrum-lodz.pl

ZOBOWIĄZANIE DO ZAPŁACENIA NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH
Z UDZIELONEJ GWARANCJI PŁATNOŚCI MOBILE 24
Dotyczy:
zlecenia MOBILE 24 o numerze ......................................................................................................................... ,
realizowanego dla pojazdu (marka, model) ......................................................................................................... ,
o numerze rejestracyjnym..................................................................................................................................... ,
numerze VIN ......................................................................................................................................................... ,
którego właścicielem/użytkownikiem uprawnionym do reprezentowania właściciela w ramach naprawy
MOBILE 24* jest firma/osoba prywatna*: ............................................................................................................. ,
zarejestrowana/zamieszkała* pod adresem: ........................................................................................................ ,
.............................................................................................................................................................................. ,
o nadanym numerze NIP/PESEL*: ....................................................................................................................... .
W imieniu firmy: .................................................................................................................................................... ,
(zwanej dalej Zobowiązanym) proszę o zagwarantowanie przez firmę Moto Centrum
Zgierska 250 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Udzielającym), płatności za naprawę ww. pojazdu
na kwotę 800 € netto, słownie: ............................................................................................................................. ,
4500 PLN brutto, słownie: .................................................................................................................................... .
Niniejszym oświadczam, iż ww. dane są zgodne ze zgłoszeniem MOBILE 24 oraz zobowiązuję się do
zapłacenia należności wynikających z udzielonej gwarancji płatności, w tym:
1) Przyjęcia oraz przekazania (bez dodatkowego wezwania) płatności w terminie 7 dni od daty
wystawienia faktury za usługę będącą przedmiotem tejże gwarancji płatności,
2) Uiszczenia na rzecz Udzielającego wszelkich opłat w ramach ww. naprawy MAN MOBILE 24.
Ponad to akceptuję warunki udzielania gwarancji płatności przez Udzielającego, w tym:
1) Faktura oraz faktura korygująca dla zobowiązanego do zapłacenia należności z tyt. gwarancji
płatności jest wystawiana niezwłocznie i na podstawie obciążenia otrzymanego od centrali MAN i/lub
podmiotu realizującego naprawę (zgodnie ze zleceniem MOBILE 24),
2) Moto Centrum Zgierska 250 sp. z o.o., jest jedynie udzielającym gwarancji płatności i bierze udział
jedynie w rozliczeniu Klienta z podmiotem realizującym usługę, w związku z czym nie ma wpływu na
przebieg, jakość oraz całkowitą wartość jej wykonania.
3) Na wykonaną usługę służy reklamacja złożona na piśmie, do MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Wolicy, bezpośrednio lub za pośrednictwem udzielającego gwarancji płatności.
Reklamacja dotycząca wykonanej usługi nie są podstawą do wstrzymana płatności na rzecz podmiotu
udzielającego gwarancji płatności.

............................................................................................
Pieczątka i podpis osoby reprezentującej Klienta**

*Niepotrzebne skreślić.
**Niniejsze zobowiązanie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu. W przypadku spółek prawa handlowego –
osoba figurująca w KRS, a w przypadku innych podmiotów – właściciel i/lub osoba ze stosownym pełnomocnictwem.

