
Obchodní podmínky půjčovny Instantně 

Při převzetí balíku platíte vratnou zálohu dle typu zvoleného fotoaparátu, cenu objednaného zboží (filmy, 
fotoalba, doplňky) a půjčovné. Cena výpůjčného se řídí platným ceníkem, viz. tabulka dole. 

Převzetí probíhá buď osobně, a nebo pomocí Zásilkovny. Při osobním převzetí probíhá platba hotově, v 
případě Zásilkovny se tato částka platí dobírkou, též v hotovosti.  

Minimální odběr filmu je 20 kusů (2 kazety). Pokud si půjčíte více kusů filmu a neprofotíte jej, je možné ho 
společně s přístrojem vrátit. Musí však být zachován minimální odběr filmu. Vrácené filmy musejí být 
nepoškozené a v neporušeném originálním obalu. Vratku (záloha + neprofocený film + příp. další produkty) 
proplácíme do 14 dnů na účet zákazníka po přijetí a kontrole zásilky. Fakturace probíhá elektronickou 
formou.  

Množství přebíraných i vratných fotografií se řídí balením filmu - tj. 10 fotografií / kazetu. Pokud bude kazeta 
použitá, nebo rozbalená, budeme ji počítat jako celou profocenou, a to i přesto, že nebudou využity všechny 
fotografie.  

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 přístroje je Instantně s.r.o. oprávněno zákazníkovi nevrátit zálohu, nebo její část. Pokud 
balíček s foťákem zákazník nevrátí v předem domluvený termín (viz. objednávka), Instantně s.r.o. si může 
účtovat penále ve výši uvedené v kolonce “Půjčovné za každých započatých 6 kalendářních dní” (viz. 
ceník).  

Pokud zákazník zruší objednávku méně než 14 dní před začátkem výpůjčky, je Instantně s.r.o oprávněno 
účtovat penále až do výši jednoho půjčovného objednaného přístroje (viz. ceník). . 

Ceník půjčovného Instantně 

Všechny ceny jsou konečné. Neplátce DPH. 

Ochrana osobních údajů (GDPR) 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, 
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu a dále 
společně vše jen jako „osobní údaje“ 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností 
z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se 
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení 
kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, 
která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 
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Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při 
objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez 
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě 
osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího 
předávány třetím osobám. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické 
podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné 
poskytnutí osobních údajů. 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, 
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

- Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto 
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat 
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Provozovatel: 

Instantně s.r.o.  
Na Folimance 2155/15, Praha 2 - Vinohrady 
IČO: 17082404 

email: info@instantne.cz 
tel.: 725 833 366 


