Stołowe lampy bezprzewodowe LED

REGULAMIN WYNAJMU
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DEFINICJE
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Wynajmujący – bismart Sylwia Matusewicz.
Zamawiający - osoba fizyczna lub firma, która dokonuje wynajmu.
Przedmiot umowy - lampy bezprzewodowe LED.
Wydarzenie - impreza okolicznościowa organizowana przez Zamawiającego, podczas której zostanie
użyty Przedmiot umowy wypożyczony przez Wynajmującego.
Zamówienie - oznacza formę umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Wynajmującym i
Zamawiającym, której przedmiotem jest wynajem lamp bezprzewodowych LED.
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INFORMACJE OGÓLNE
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Wynajmujący oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem lamp bezprzewodowych LED
przedstawionych w ofercie.
Ostatecznej rezerwacji należy dokonać wypełniając formularz zamówienia, który należy wysłać za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@bismart.com.pl.
Ostateczna rezerwacja wynajmu Przedmiotu umowy oznacza, że zostało zawarte porozumienie za
pomocą wypełnionego i podpisanego formularza Zamówienia.
Na podstawie podpisanego zamówienia Wynajmujący oddaje do dyspozycji Zamawiającego ustalony
Przedmiot umowy.
Przedmiot umowy zostanie wypożyczony po uiszczeniu przez Zamawiającego kwoty ustalonej w
Zamówieniu.
Cena wynajmu jest ustalana przez Wynajmującego indywidualnie w zależności od ilości i dostępności
Produktu najmu w danym terminie.
Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie
zamówienia.
Odwołanie wynajmu może odbyć się minimum 14 dni przed planowanym Wydarzeniem.
Wynajem Przedmiotu umowy jest przewidziany na 24h chyba, że w zamówieniu ustalono inaczej.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność zaliczki bądź całości kwoty odbywa się na podstawie faktury proforma.
W przypadku braku wpłaty Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
W ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków na koncie bankowym lub otrzymania gotówki
Wynajmujący zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT .
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Dostawa i zwrot Przedmiotu umowy odbywa się za pomocą transportu zorganizowanego przez
Wynajmującego. Transport na terenie województwa mazowieckiego jest gratis, w przypadku innej
lokalizacji do ceny najmu doliczony jest koszt transportu.
Dokumentem potwierdzającym dostawę i zwrot Przedmiotu umowy jest podpisanie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest potwierdzeniem otrzymania towaru zgodnego z
formularzem zamówienia i w odpowiednim stanie technicznym.

e-mail: info@bismart.com.pl

tel. +48 507 425 565

www.bismart.com.pl

Stołowe lampy bezprzewodowe LED

5
5.1
5.2
5.3

INNE WARUNKI
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie poniesione szkody w trakcie trwania wynajmu,
również przez osoby trzecie.
W przypadku uszkodzenia Przedmiotu umowy powstałych w czasie wynajmu, Zamawiający
zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich naprawy.
Koszty naprawy wyceniane są indywidualnie. Koszty naprawy nie mogą przekraczać wartości
rynkowej Przedmiotu umowy.

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Wynajmujący i Zamawiający zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 2017-04-24.
6.3

Prawem właściwym jest prawo polskie, w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie wynajmu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej
formie nie zostaną ujawnione innym osobom ani innym podmiotom (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z tą ustawą Wynajmujący
ma prawo do wglądu w swoje dane do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich
wykorzystywania.
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