
Delegació d’Alumnes del Baix Llobregat

c/ Esteve Terradas, 10, Edifici Campus, PMT

08860 Castelldefels (Barcelona)

Telèfon de contacte: 93 552 35 47

Correu electrònic: delegacio.eetac@upc.edu

Pàgina web: http://dabl.eetac.upc.edu

Es lloga la caixa d'electrònica nombre _________ propietat de la Delegació d'Alumnes del Baix
Llobregat, a la següent persona:

Nom de l'arrendatari:
DNI de l'arrendatari:
Telèfon de l'arrendatari:
Correu electrònic de l'arrendatari:
Assignatura en la que s'utilitzarà el material:

El lloguer de la caixa d'electrònica es renovarà cada quadrimestre, per tant, l'arrendatari està
obligat a tornar la caixa, com a data límit, el _________________. El lloguer es realitza per un
import de 30,00 €, dels quals 10,00 € són en concepte de fiança i 20,00 € són a fons perdut.

El lloguer es realitza amb les següents condicions:

1. L'arrendatari es compromet a tornar la caixa en les mateixes condicions que se li ha
lliurat i abans de la data màxima estipulada. En cas de no complir-lo, perdrà la fiança.

2. En cas d'espatllar o perdre material per valor inferior a 10,00 €, el cost de la renovació o
reparació de la mateixa, serà descomptat de la fiança. En cas d'incomplir el punt 1
d'aquest contracte i no tenir dret a la devolució, l'arrendatari haurà d'abonar la quantitat
que es derivi de la substitució o reparació del material.

3. En cas d'espatllar o perdre material per valor superior a 10,00 € l'arrendatari perdrà la
fiança i haurà d'abonar la diferència fins a cobrir el total de les despeses derivades de la
substitució o reparació del material. Si l'arrendatari ha incomplert el punt 1 d'aquest
contracte i no té dret a la devolució de la fiança, haurà d'assumir amb totes les despeses
per a la seva substitució o reparació.

4. En cas de no tornar la caixa, es reclamarà el valor estimat del material, que són
250,00 €.

Castelldefels a ___ de __________ de 20__

Signatura de l’Arrendatari Signatura  i segell de la Delegació
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http://dabl.eetac.upc.edu

