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REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI 

SCHOWEK24 DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO 

§1

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy zawieranej przez Strony jest najem wydzielonej
ściankami części powierzchni, z zamontowanym zabezpieczeniem na
drzwiach pozwalającym na dostęp do środka jedynie posiadaczowi
szyfrowanego indywidualnego klucza elektronicznego, o dostępnym
rozmiarze, znajdującej się w wybranej przez klienta lokalizacji, dalej
określanej jako „Schowek" lub „Przedmiot Najmu".

2. Istnieje możliwość wynajęcia Schowka w wymiarach wskazanych
wwyszukiwarce na stronie internetowej Wynajmującego.

3. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu tytuł prawny
dokorzystania z powierzchni, o której mowa powyżej.

§2

Zawarcie umowy 

1. Umowa najmu zostaje przez Strony zawarta zgodnie z
procedurą przewidzianą w niniejszym paragrafie.

2. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zwanym dalej Najemcą.

3. Stroną umowy jest:
S24 BUSINESS MANAGEMENT SPÓŁ KA Z OGRANICZONA
ODPO WIEDZIALNOSCIA,
Numer K RS: 0000873117, REGON: 387689510, NIP: 8992890307, ul.
Jarzynowa 33a 52-214 Wrocław ,poczta WROCŁAW, kraj POLSKA,
Rachunek bankowy: PL 55 1140 2004 0000 3002 807 4 5309,
zwanym dalej Wynajmującym.

4. Wynajmujący jest w każdym czasie uprawniony do przelewu (cesji)
swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
podmiot z grupy spółek Schowek24 na co Najemca wyraża zgodę.

5. D okonanie przelewu (cesji) swoich praw i/lub obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy dla Najemców będących
konsumentami w rozumieniu ustawy wymaga uzyskania przez
Wynajmującego każdorazowej i osobnej pisemnej zgody Najemcy/
Konsumenta.

6. Przejęcie praw i obowiązków w żaden sposób nie wpływa na inne
postanowienia Regulaminu.

7. Wynajmujący zawiadomi o zamiarze wykonaniu przelewu (cesji)
swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
inny podmiot w stosownym oświadczeniu.

8. W przypadku nie zaakceptowania wykonania przelewu (cesji) praw i/
lub obowiązków Najemca jest uprawniony do odstąpienia od umo
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Zał. Nr 1 Formularz odstąpienia od Umowy 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Z dnie m wprowadzić datę wysłania formularza 

Od stępuję od umowy 
o świ a dcze n i e  usługi

wprowadzić numer umowy I zamówienia 

najmu boksu nr

dane klienta Wprowadzić imię i nazwisko 

A 

Firma, S24 BUSINESS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,

Numer KRS: 0000873117, REGON: 387689510, NIP: 8992890307, ul. Jarzynowa 33a 
52-214 Wrocław ,poczta  WROCŁAW, POLSKA,

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy konsekwencji z tytułu pozostawienia 
własnego mienia w przedmiocie niniejszej umowy. Jestem świadomy, iż od momentu 
odstąpienia dostęp do niniejszego Schowka zostanie zdeaktywowany, a ja zostanę 
obciążony kwotą proporcjonalna, za ilość dni, w których posiadałem dostęp do Schowka. 

Podpis klienta: 


