Regulamin
wypożyczania sprzętu przez F.H.U. I&R
niezbędnego do organizacji imprez.

1.
Stawki podane w cenniku dotyczą wypożyczenia sprzętu na jedną dobę.
2.
Wypożyczalnia wydaje sprzęt w pełni sprawny technicznie, nadający się do bezpośredniego użytku.
3.
Pożyczający zobowiązuje się oddać sprzęt w stanie nie gorszym niż wypożyczył, czysty i sprawny
technicznie.
4.
wpłynąć

Opłata za wynajem sprzętu powinna
na konto
w dniu wypożyczenia za cały okres najmu.
Brak wpłaty na konto skutkuje anulowaniem rezerwacji i zamówienia.

wypożyczalni

najpóźniej

5.
W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu sprzętu do wypożyczalni w uzgodnionym terminie,
wypożyczający zostaje obciążony dodatkową opłatą za każdą rozpoczętą dobę przedłużającą
wypożyczenie sprzętu zgodnie z cennikiem firmy.
6.
Sprzęt zostaje wydany po potwierdzeniu dokonania wpłaty na konto firmy.
7.
Pożyczający zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia oraz wynikłe szkody wynikające
z nieodpowiedniego użytkowania sprzętu.
8.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu pożyczający jest zobowiązany
do zwrócenia udokumentowanej równowartości sprzętu.
9.
Wszystkie zamówienia dotyczące wypożyczenia sprzetu powinny być składane drogą e-mailową
lub telefonicznie.
10.
Rezerwacja powinna być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem minimum 14 dni przed
datą realizacji zamówienia w celu zapewnienia dostępności sprzętu na magazynie.
11.
Rezerwacja powinna zawierać dokładną datę wypożyczenia oraz czas najmu.
12.
Całkowity koszt wypożyczenia sprzętu ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia.

13.
Usługa transportowa jest nieobowiązkowa, dodatkowo płatna – ustalana indywidualnie
dla każdego zamówienia.
14.
Wnoszenie sprzętu, rozkładanie, układanie, pomiary miejsca ustawienia, doradztwo dotyczące
rozmieszczenia, zakładanie pokrowców - nie jest wliczone w cenę transportu i wypożyczenia .
15.
Wypożyczający zastrzega sobie możliwość dostarczenia sprzętu na dzień lub dwa przed terminem
wydarzenia oraz odbiór sprzętu na dzień lub dwa po wypożyczeniu.
16.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy Wypożyczenia zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w zwiąkuz z Umową jest sąd właściwy dla
siedziby firmy I&R.

