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Link do produktu: https://www.bunkier.sklep.pl/walizka-duza-brazowa-wypozyczenie-1-7-dob-p-9323.html

Walizka duża brązowa
wypożyczenie 1-7 dób
Cena brutto

21,00 zł

Cena netto

17,07 zł

Opis produktu
Walizka duża brązowa wypożyczenie 1-7 dób
W ofercie wypożyczenie walizki używanej w kolorze brązowym. Wymiary
zewnętrzne: ok.73x46x21 cm. Zapięcia na 3 zatrzaski (brak kluczyków),
zapinane dodatkowo i ściągane 2 paskami regulacją, na zewnątrz, w
środku 2 x 2 łączone paski, rączka do niesienia u góry.
Zwrot wypożyczonego sprzętu po wypraniu, wysuszeniu, czystego. Przy
wypożyczeniu pobierana kaucja zwrotna 20 zł, która zostanie
zatrzymana w wypadku oddania walizki zabrudzonej lub uszkodzonej.
Ilość sztuk na stanie: 1
Cena wypożyczenia
- 1-7 dób – 21 zł,
- 1-14 dób – 35 zł.

Regulamin wypożyczalni sprzętu
sportowego, turystycznego i gier
1. Wypożyczalnia („Wypożyczalnia”) Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe „Uleńka” Paweł Olejnik, placówka Kalisz ul.
Stawiszyńska 99, 62-800 Kalisz, prowadzi wynajem sprzętu
sportowego, turystycznego i gier.
2. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu, będącego przedmiotem
wypożyczenia.
3. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w
należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego jego
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użytkowania.
Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy, turystyczny lub gry
(„Wypożyczający”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach zgodnych z
Regulaminem wypożyczalni i odpłatności zgodnie z cennikiem.
Aby wypożyczyć sprzęt należy wypełnić Kartę wypożyczenia
sprzętu i okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód
osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport), przy braku
dokumentu lub chęci okazania, można dokonać przy wypożyczeniu
wpłaty kaucji w wysokości 100% ceny nowego sprzętu. W
przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego,
bez uzasadniania może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą
również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez wypożyczalnię w
związku z zakresem wypożyczenia oraz akceptuje zasady
niniejszego regulaminu. Wypożyczający może dokonywać zmian,
aktualizacji itp. swoich danych. Dane klienta nie będą udostępniane
innym podmiotom i osobom pod żadnym pozorem, z wyjątkiem
władz uprawnionych do kontroli z odpowiednim dokumentem
uprawniającym do takiego działania.
Wypożyczenie
sprzętu
następuje
po
dokonaniu
przez
Wypożyczającego wypełnienia Karty wypożyczenia sprzętu i opłacie
za wypożyczany sprzęt zgodnej z cennikiem oraz wpłacie kaucji,
jeśli taka jest żądana. Dokonując wpisu Wypożyczający potwierdza,
że zapoznał się z niniejszym regulaminem i ponosi pełną
odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt. Ponadto
uznaje, że wypożyczony sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a
jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie.
Wypożyczający
ma
obowiązek
użytkować
wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie
z jego przeznaczeniem.
Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia wypożyczanego
sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym, a jego stan
techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
Przy zauważeniu wad, braków Wypożyczający zobowiązany jest do
zanotowania ich w Karcie wypożyczenia sprzętu oraz przekazania
ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. W innym przypadku
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pracownik Wypożyczalni zakłada, że wypożyczany sprzęt jest stanie
ogólnym dobrym.
Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczanego sprzętu
w określonym umową czasie, w stanie nie gorszym niż w momencie
jego wypożyczenia.
Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie sprawnym,
czystym, umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Wypożyczający
ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie
wypożyczanego sprzętu oraz wszelkie jego uszkodzenia
stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów,
uszkodzenia
mechaniczne,
itp.),
nie
stwierdzone
przez
Wypożyczającego w chwili wypożyczenia. Odpowiada finansowo za
utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego
uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania,
zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.
Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni
utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczanego
sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania. Informacje dotyczące
cen wypożyczania sprzętu sportowego, turystycznego i gier oraz
szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w
ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni.
W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu, niż przewidziany w umowie,
Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającemu jakiejkolwiek kwoty
pieniężnej za niewykorzystany czas wypożyczenia.
Chęć
przedłużenia
czasu
wypożyczenia
sprzętu
przez
Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu
zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie
czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego, wymaga
akceptacji Wypożyczalni:
W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu
wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty,
ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia
cennika na dany czasookres,
W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym
umową czasie, przy braku akceptacji przedłużenia czasu
wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię lub nie poinformowaniu
Wypożyczalni o przedłużeniu, sprawa zostanie zgłoszona do
polskich organów ścigania.
Przy zwrocie sprzętu następuje zwrot kaucji. W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia sprzętu należy dokonać dopłaty do kaucji
w wysokości ceny nowego sprzętu i kaucja nie podlega zwrotowi.

wygenerowano w programie shopGold

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Przy uszkodzeniach małych następuje wycena kosztów naprawy i
ustalenie zwrotu kaucji lub jej całkowity przepadek lub dopłata
pokrywająca szkodę.
Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w sklepie w Kaliszu ul.
Stawiszyńska 99 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-18.00. U nas płacisz tylko za czas, gdy używasz sprzętu. W
przypadku wypożyczenia danego dnia po godzinie 16.30 oraz przy
zwrocie danego dnia do 12.00 – nie płacisz za wypożyczenie w
tym dniu. Przy zwrotach przypadających w soboty sprzęt można
zwrócić w godzinach 10.00 – 14.00. Przy zwrotach przypadających
w niedziele, dni świąteczne lub wolne od pracy, wypożyczany sprzęt
należy zwrócić wcześniej lub dostarczyć do siedziby głównej firmy
P.P.H.U. „Uleńka”, znajdującej się w Skalmierzu 6a, 98-235 Błaszki
w godzinach 9.00-20.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
na nr +48 668 398 202.
Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z
Wypożyczalnią. Dotyczy tylko wypożyczenia na dłuższy okres
powyżej 7 dni.
Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody,
jakich mogliby dokonać Wypożyczający na rzecz innych osób lub
firm przy użyciu wypożyczonego sprzętu.
Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu
nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci przy
używaniu wypożyczanego sprzętu.
Za zgubienie, kradzież oraz znaczne zniszczenia sprzętu, które
powodują trudność w kolejnym użyciu lub uniemożliwiają kolejne
pełne jego używanie, Wypożyczający zwraca jego równowartość w
wysokości 100% ceny rynkowej nowego egzemplarza, bez względu
na stopień jego zamortyzowania.
Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą
rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia,
sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
Regulamin wypożyczalni znajduje się do wglądu w placówce w
Kaliszu ul. Stawiszyńska 99, 62-800 Kalisz, każdorazowo na miejscu
lub istnieje możliwość zakupu jego kopii podczas zawierania umowy
w cenie 1 zł.
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