สัญญาเช่าเครือ
่ ง SD-501 / K8 Rental Form
วันที่ ……../……../…….. Date……/………/………

ชื่อ- นามสกุล / Name- Surname………………………………………………..
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน- หมายเลขพาสปอร์ต………………………….
ID. No.- Passport No…………………………………….
ที่อยู่/Address………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์ Tel No. ……………………..
Model…………………….. Serial No. ……………………………….
1. ช่วงระยะเวลาเช่าเครื่อง 30 วัน Rental period 30 days
2. ค่าเช่าเครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท / 30 วัน (เงินสด) rental fee THB 5,000/ 30 days by
cash.
3. เงินค่ามัดจา 5,000 บาท /Cash deposit THB5, 000.
4. ผู้เช่าเครื่องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันทีเ่ ช่าหรือโอนกรรมสิทธิเ์ ครือ
่ งเช่านีใ
้ ห้ แก่ผอ
ู้ ื่นได้,
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. เครือ
่ งเช่านีจ
้ ะรวมอุปกรณ์เสริม เช่น Electrolysis Enhancer 1 ขวด(ฟรี), ชุดตัวต่อวาล์ว
ปรับ (อุปกรณ์เสริมต้องคืนพร้อมเครือ
่ ง), ชุด Filter (Anti Bacteria Carbon + Ion Exchange
Resin+ PP) /Attach spare parts: Electrolysis Enhancer 1 bottle (free), Adaptor set (all
spare have to return with the machine), Filter Set
6. หากมีการชารุดที่เกิดจากการใช้ทผ
ี่ ิดวิธีหรือไม่เหมาะสม ผู้เช่าต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น /If any damage caused by user’s faulty and improper use or loss,
applicant responds those cost.
7. ค่าขนส่งและค่าติดตั้งไม่รวมกับค่าเช่านี/้ Delivery and installation are not included in
the rental fee.
8. ผู้เช่าต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน และหลักฐานยืนยันทีอ
่ ยู่(ภายใน 3 เดือน) เช่น ใบแจ้งค่า
ไฟฟ้า,ค่าน้าประปา /Attach Thai ID copy, proof of address bearing applicant’s name
(within the last 3 months), example: water bills, electricity bills.
ื้ เครือ
9. ค่าเชา่ จะถูกยกเว ้น หากมีการซอ
่ ง SD501, SD501 Platinum หรือ K8 หรือ Super501
โดยการชาระ เต็มจานวนด ้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต/ The rental fee will refund to
applicant if purchase SD501, SD501 Platinum, K8 or Super 501 (cash or credit card
full amount)
10. เงินค่ามัดจา 5,000 บาท จะคืนให ้ลูกค ้าในวันทีค
่ น
ื เครือ
่ ง และหลังจากตรวจสอบว่าไม่ม ี
ี หาย เกิดขึน
ความเสย
้ / Cash deposit THB 5,000 will return to the applicant the day
return the machine and after checking that there are no damage.
HydroVoltage Support Center 081-4004847

Line : @hydrovoltage

