Enfermeira Patrícia F. Ramos -Coren 237.645/PR
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESGOTADEIRA ELÉTRICA

Locado esgotadeira elétrica – Medela Swing, contendo 8 peças funcionando, sendo um cabo de energia, um
motor, um cano conector, uma copa, um copo, vácuo amarelo, cotovelo de conexão e película branca.
A locação pode ser por diária de R$10,00 (Dez Reais), ou pacotes de quinze dias R$120,00 (Cento e vinte Reais),
ou mensal R$220,00 ( Duzentos e vinte Reais).
A Locação pode ser iniciada em diária e pode passar para pacote se assim o locatário preferir, desde que entre
em contato para devida alteração, caso contrário contará como diária.
Se a locação for em diária ela pode ser devolvida quando o cliente optar, caso seja pacote o mesmo deve ser
cumprido ou se a devolução for efetuada antes o valor do pacote deve ser pago total.
Fica de responsabilidade do locatário a devolução do equipamento e pagamento do mesmo no ato da
devolução. Caso Seja pacote e ultrapasse o dia, será contado como diária. (cada dia a mais que exceda
R$10,00/dia)
Fica incluso o valor no ato do pagamento da taxa de entrega ou recolhimento se assim houver anotação nas
OBS abaixo. Essa varia conforme o deslocamento de entrega em qualquer lugar devidamente acordado por
ambas as partes. Caso a entrega seja feita mediante motoboy o acerto da taxa de entrega ou recolhimento
deve ser feito pessoalmente para o motoboy que realizou o serviço.
Caso houver na devolução, peça faltante ou danificada será cobrado a taxa da peça para reposição pela tabela
de mercado da loja Livraria da Gestante representante das peças Medela em Curitiba ou o produto novo na
entrega do aparelho.
Acompanha um manual de instrução plastificado que deve ser devolvido na entrega da esgotadeira.
Locador:

– CPF: 000000000-00 - Rua:

–n

– Bairro – Curitiba –PRContato: 0000-0000

Locatário________________________________________________________________________________
CPF:___________________________________RG:______________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________________________

Bairro:__________________________________Tel:_____________________________________________

E-mail:__________________________________________________________________________________
Valores:

( ) R$10,00/dia ( ) R$10,00 esterilização
( ) R$ 120,00/15 dias

( ) R$ 220,00/ 30 dias. OBS: _______________________________________________________ .
Locador:

Patrícia F. Ramos

___________________________

Locatário: ________________________________________

_________________________________________

Curitiba, ___ de__________________de____________.

