Regulamin Wypożyczalni strojów karnawałowych Faktor-M w Kaliszu
1.

Wypożyczalnia strojów prowadzi usługi wypożyczania kostiumów, strojów balowych, rekwizytów itp. dla klientów
indywidualnych i zbiorowych zwanych dalej Wypożyczającym.
2. Wypożyczający podpisem pod zawartą umową wypożyczenia oznajmia iż zna treść niniejszego regulaminu i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Podstawą zawarcia Umowy wypożyczenia jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu
umożliwiającego identyfikację Wypożyczającego.
4. Za usługę wypożyczenia pobierana jest z góry opłata zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Przy usłudze
długoterminowej istnieje możliwość negocjowania opłat.
5. Wypożyczenie stroju następuje w momencie podpisania umowy oraz odebrania stroju po sprawdzenia jego stanu
technicznego przez Wypożyczającego.
6. Wypożyczający bez uzgodnienia z Wypożyczalnią nie może dokonywać przeróbek wypożyczonego stroju,
przekazywać go innej osobie lub też eksploatować go niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Usługa wypożyczenia stroju trwa od momentu wypożyczenia do jego zwrotu (w stanie kompletnym i nie
pogorszonym w stosunku do stanu w momencie wypożyczenia) i rozliczenia się z Wypożyczalnią ( w przypadku
przedłużenia czasu trwania umowy, uszkodzenia stroju, jego braku ). Podstawową jednostką wypożyczenia są trzy
doby. W wypadku kumulacji świąt ciągłość dni liczy się jako jedną dobę ( dotyczy to również soboty i niedzieli).
8. W wypadku zwrotu stroju w stanie uszkodzonym, częściowym, Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę
stanowiącą równowartość brakujących części stroju lub jego naprawy. Wartość szkody wycenia pracownik
Wypożyczalni. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia stroju Wypożyczający uiszcza opłatę wg cennika
Wypożyczalni.
9. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za strój w okresie jego wypożyczenia i ponosi wszelkie koszty
napraw szkód, spowodowanych nieprawidłową eksploatacją stroju.
10. W Wypożyczalni obowiązuje aktualny cennik zawierający opłaty wynajmu stroju, wykupu stroju oraz opłat za
przekroczenie terminu. Powyższy cennik zawiera również możliwe bonifikaty i upusty cenowe
11. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą
wypożyczenia stroju.
12. Niniejszy regulamin jest ogólnie dostępny w Wypożyczalni, stanowi integralną część umowy wypożyczenia stroju,
oraz widnie je na stronie internetowej www.faktorm.pl

