Obchodní podmínky půjčovny Instantně
V případě půjčení fotoaparátu zaplatíte při převzetí balíku vratnou zálohu za fotoaparát 1.000,- + cenu
zboží (filmy, fotoalba, doplňky).
Převzetí probíhá osobně, nebo s pomocí služby Zásilkovna. Při osobním převzetí probíhá platba hotově.
V případě Zásilkovny se tato částka platí dobírkou.
Minimální odběr filmu pro fotoaparáty Instax Mini, Sq a Wide je 20 kusů (2 kazety). V případě, že si půjčíte
více kusů filmu a neprofotíte jej, je možné ho společně s polaroidem bezplatně vrátit. Musí však být
zachován minimální odběr filmu. Vrácené filmy musejí být nepoškozené a v neporušeném originálním
obalu.
Množství přebíraných i vratných fotografií se řídí balením filmu. U Instax Mini a Instax Wide je to
10 fotografií za kazetu.
Cena výpůjčného se řídí platným ceníkem. Polaroid půjčujeme bez baterií. Po odeslání rezervačního
formuláře musíme rezervaci nejdříve potvrdit. Zákazník je povinen vrátit zapůjčený fotoaparát v pořádku
a v termínu uvedeném v objednávce. V případě zvoleného způsobu převzetí – „Zásilkovna“, se jako den
vrácení počítá den, kdy byl balík přepravcem přijat.
V případě poškození, či pozdního vrácení je Instantně.cz oprávněno zákazníkovi nevrátit vratnou zálohu,
nebo její část. Tato část se řídí platným ceníkem půjčovny.
Fakturace probíhá elektronickou formou a není-li domluveno jinak, vratku Instantne.cz zasílá
na účet zákazníka.
Ceník půjčovny Instantně
Půjčovné pro prvních 7 kalendářních dní:
Počet
odebraných
filmů

Instax Mini

Instax Wide

20 Ks
30 Ks
40 Ks
50 Ks
60 Ks
70 Ks
80 Ks
90 Ks
100 Ks

300,- Kč
250,- Kč
200,- Kč
150,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
-

300,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
-

Půjčovné za každých dalších započatých 7 dní
Fuji Instax Mini - film 10 Ks
Fuji Instax Wide - film 10 Ks

-

300,- Kč
230,- Kč
330,- Kč

Zásilkovna ČR ( tam i zpět )
Osobní převzetí (Strakonice)

-
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Provozovatel:
Marek Příhoda, Kočín 17, Temelín 37501, IČ: 04245202
e-mail: marek@instantne.cz; tel.: 725 833 366

