UMOWA NAJMU FOTOLUSTRA
Zawarta w dniu ……………………………………… w……………………..………………..
Pomiędzy
....…………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………….………….……………………………………
tel……………………………………………….,………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Najemcą.
a Sylwią Kłopotowską prowadzącą działalność gospodarczą , Izonik Sylwia
Kłopotowska 05-230 Kobyłka al. Jana Pawła II 11A, NIP 1251618353
reprezentowaną przez Piotra Janika
zwanego dalej Wynajmującym.
§1
Niniejsza umowa stanowi potwierdzenie warunków zawartych pomiędzy stronami na
odległość i dotyczy wynajmu Fotolustra na (proszę podać zaznaczyć prawidłowe)
1. Wesele rozpoczynające się o godzinie………………………….………………….………..
2. Imprezę prywatną rozpoczynającą się o godzinie………………..………...………………..
3. Imprezę firmową rozpoczynającą się o godzinie……………..…………….………………..
4. Inne pokazy (jakie) ……………………………………..rozpoczynające się o godzinie………..
§2
Wynajmujący zobowiązany jest do dostarczenia Fotolustra na miejsce dnia
…..……………… o godzinie ……………………………..
Miejsce dostarczenia Fotolustra (dokładny adres z nazwą lokalu, kodem miasta,
ulicą, numerem telefonu do zarządzającego obiektem)
………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
§3
Najemca wybiera jeden z pakietów:
1. Pakiet 3 godzin
2. Pakiet 4 godziny
3. Pakiet 8 godzin
Czas wynajmu
Zdjęcia bez limitu
Gadżety do zdjęć
Tło do wyboru
Personalizacja zdjęć
Opieka animatora
Dwa format zdjęć na wydruku

3h
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

4h
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

8h
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Możliwość wysyłki zdjęć przez
MMS
Możliwość wysyłki zdjęć na e-mail
Pendrive ze zdjęciami
Dojazd na terenie Warszawy
Dojazd do 20 km od Warszawy
Cena

-

-

Tak

-

-

Tak
-

Tak
Tak
Tak
1300 zł

Tak
Tak
Tak
Tak
2000 zł

-

1100 zł
§4

1. Rezerwację uważa się za dokonaną po wpłacie przez Najemcę zadatku w wysokości 40%

całości kwoty należności za wynajem FOTOLUSTRA (cena ustalana na podstawie wyboru
jednego z dostępnych na stronie internetowej www.magicznelustro.pl. Pakietów lub
Wyceny Indywidualnej). Zadatek należy wpłacić gotówką lub przelewem w terminie 3
dni roboczych od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji na konto 69 1560 0013 1439 1042
5914 0001.
2. Brak wpłaty w wymaganym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem warunków

rezerwacji i nie wymaga dodatkowego powiadomienia Najemcy przez Wynajmującego.
3. Po zaksięgowaniu wpłaty kwoty zaliczki zostanie wysłane Najemcy ostateczne

potwierdzenie faktu dokonania rezerwacji, będące jednocześnie uważane za moment
zawarcia Umowy najmu FOTOLUSTRA między Wynajmującym, a Najemcą. Ostateczne
potwierdzenie rezerwacji dokonuje się drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany
przez Najemcę.
4. Pozostałą część (w stosunku do zadatku) kwoty należnej za wynajem (60% całości

kwoty) obliczanej na podstawie wyboru jednego z pakietów dostępnych Najemca
zobowiązuje się wpłacić konto bankowe wskazane w §4 pkt. 2 lub gotówką najpóźniej 14
dni przed terminem wynajmu Fotolustra.
5. Koszty dojazdu oraz dostarczenia Fotolustra Najemcy, w zależności od wybranego

pakietu mogą być kosztami dodatkowymi w stosunku do wynagrodzenia za wynajem
Fotolustra.
§5
Wynajmujący ma obowiązek zabezpieczenie miejsca do pracy Fotolustra o wymiarach
minimalnych szerokość - 2 m, długość - 4 m oraz udostępnienia dostępu do gniazda
elektrycznego 230 V.
§6
Wynajmujący nie odpowiada za niedostarczenie FOTOLUSTRA z przyczyn leżących po stronie
Najemcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu miejsca dostarczenia.

§7

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 wraz z późn. zm.), Najemca, będący
konsumentem, który zawarł Umowę najmu na odległość, może od niej odstąpić bez
podania przyczyn, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 10 ust. 3 powyższej ustawy,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin
dziesięciodniowy, w którym Najemca będący konsumentem, może odstąpić od Umowy
najmu, liczy się od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego Upływem.
2. W razie odstąpienia od Umowy najmu, Umowa najmu jest uważana za niezawartą.
3. W przypadku dokonania przez Najemcę zadatku, Wynajmujący nie ma obowiązku
zwrotu wpłaconej kwoty.
§8
Dodatkowe opłaty dotyczą usług nie objętych w wybranych pakietach:
1. Album do wklejania zdjęć – 50 zł
2. Dodatkowa godzina wynajmu – 200 zł
3. Koszt dojazdu – 1 zł/km (w zależności od pakietu liczone od centrum
Warszawy lub punktu oddalonego o 20 km od centrum Warszawy w
stronę miejsca wesela) Wszystkie dodatkowe opłaty będą rozpatrywane
indywidualnie.

1.

1.

2.

§9
Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku w celach reklamowych przez Wynajmującego na jego kanale Facebook.
§10
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny.
Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
Najemcy.
NAJEMCA

WYNAJMUJĄCY

………………………………
(data, podpis)

…………………………….
(data, podpis)

