สัญญาเช่าเครื่อง SD-501 / SD-501 Rental Form
วันที่ลงทะเบียน
Application Date

______/_____/_______

1406

ชื่อผู้สนับสนุน
Sponsor Name

วว / ดด / ปปปป

รหัสผู้แทนจาหน่าย

DD/ MM / YYYY

Distributor No.

วันเกิด
Date of Birth
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
ID. No.

ชื่อผู้ลงทะเบียน
Application Name

ที่อยู่ /Address
หมายเลขโทรศัพท์

ลายมือชื่อ Applicant Sign

Tel No.

ช่วงระยะเวลาเช่าเครื่อง

รวม/Total______________วัน/Days

Rental Period

สัญญาเช่าเครื่อง/ Rental Agreement
1.

ช่วงระยะเวลาเช่าเครื่องขั้นต่่า 7 วัน สูงสุดถึง 14 วัน /Rental period minimum 7 days, maximum 14 days.

2.

ค่าเช่าเครื่อง SD -501 เป็นเงิน 1,200 บาท / 7วัน (เงินสด) / SD -501 rental fee THB1, 200/ 7 days by cash.

3.

เงินค่ามัดจ่า 5,000 บาท /Cash deposit THB5, 000.

4.

ผู้เช่าเครื่องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เช่าหรือโอนกรรมสิทธิ์เครื่องเช่านี้ให้แก่ผู้อื่นได้, หากคืนเครื่องเช่าล่าช้า จะมีค่าปรับ วันละ 1,200
บาท /During rental period, change of rental day or applicant is not allowed, the delay charge is THB1,200 per day

5.

เครื่องเช่านี้จะรวมอุปกรณ์เสริม เช่น Electrolysis Enhancer 1 ขวด(ฟรี),คู่มือการใช้, คู่มือการติดตั้ง, ชุดตัวต่อวาล์วปรับ
(อุปกรณ์เสริมต้องคืนพร้อมเครื่อง), ชุด Filter (Anti Bacteria Carbon + Ion Exchange Resin) /Attach spare parts: Electrolysis
Enhancer 1 bottle (free), manual, installation DVD, Adaptor set (all spare have to return with the machine), Filter Set
(Anti Bacteria Carbon + Ion Exchange Resin)

6.

หากมีการช่ารุดที่เกิดจากการใช้ที่ผิดวิธีหรือไม่เหมาะสม ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น /If any damage caused by
user’s faulty and improper use or loss, applicant or sponsor responds those cost.

7.

ค่าขนส่งและค่าติดตั้งไม่รวมกับค่าเช่านี้ / Delivery and installation are not included in the rental fee.

8.

ผู้เช่าต้องแนบส่าเนาบัตรประชาชน และหลักฐานยืนยันที่อยู่(ภายใน 3 เดือน) เช่น ใบแจ้งค่าไฟฟ้า,ค่าน้่าประปา /Attach Thai ID copy,
proof of address bearing applicant’s name (within the last 3 months), example: water bills, electricity bills.

9.

ค่าเช่าจะถูกยกเว้น หากมีการซื้อเครื่อง SD -501 /The rental fee THB 1,200 will refund to applicant if purchase our SD -501

10.

ผู้เช่าจะต้องมารับเครื่องด้วยตัวเอง หรือได้รับกรรมสิทธิ์จากผู้แทนจ่าหน่ายระดับ 6A เพื่อมารับเครื่องแทน /Applicant must pick up
the rental machine personally or authorize a 6A member to pick up the rental machine.

For office use only
Model:

SD-501

S/No.:

Deposit refund
Date:

Received amount
□
Spare Parts

Staff sign

□ 6A
□ Manual

□ Enhancer

□ Adaptor set

□ Installation DVD

/

Refund amount
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