REGULAMIN WYNAJMU FOTOBUDKI-LUSTRO
§1
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkow ników, w tym Najemców, z usługi
polegającej na najmie urządzenia będącego własnością Wynajmującego.
§2
1.
Wynajmujący: Mirrorphoto, ul. Gdyńska 1/4 58-303 Wałbrzych, NIP: 8861873780,
REGON: 380410752, który zawiera z Użytkownikami drogą elektroniczną umowy najmu
fotobudki-lustro.
2.
Strona internetowa: oficjalna Strona internetowa wynajmu fotobudki –lustro
na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje odnośnie jej działania, najmu oraz
pełna oferta Wynajmującego. W ofercie Wynajmującego wskazane są Pakiety (wraz
z cenami), które ma do wyboru Użytkownik (Najemca) zawierając umowę najmu.
3.
Najemca: Użytkownik, który może za pośrednictwem komunikacji elektronicznej,
zawarł Umowę najmu fotobudki-lustro.
4.
Umowa najmu: umowa zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy
Wynajmującym, a Najemcą, której przedmiotem jest najem fotobudki -lustro.
§3
DOKONYWANIE REZERWACJI ZAWARCIE UMOWY
I WYNAGRODZENIE WYNAJMUJĄCEGO

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania rezerwacji telefonicznej , za pośrednictwem
poczty lub za pośrednictwem formularza w zakładce KONTAKT.
2. Rezerwacja jest dokonywana na podstawie wyboru Pakietu z oferty Wynajmującego,
dostępnego na Stronie internetowej Rezerwację uważa się za dokonaną po potwierdzeniu
dostępnego terminu przez Wynajmującego oraz wpłacie przez Użytkownika zadatku
w wysokości 20% całości kwoty należności za wynajem fotobudki -lustro. Zadatek należy
wpłacić w terminie 3 dni od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji na konto Mirrophoto.
3.Po zaksięgowaniu wpłaty kwoty zadatku, zostanie wysłane Najemcy ostateczne
potwierdzenie faktu dokonania rezerwacji, będące jednocześnie uważane za momen t
zawarcia Umowy najmu Fotobudki-lustro między Wynajmującym, a Użytkownikiem.

Ostateczne potwierdzenie rezerwacji dokonuje się drogą elektroniczną na adres mailowy
wskazany przez Najemcę (Użytkownika) lub telefonicznie.
4.Fakt zawarcia Umowy najmu na określonych przez Wynajmującego i Najemcę warunkach
zostanie przez nich potwierdzony na piśmie w momencie dostarczenia fotobudki - lustro
na umówione miejsce.
5.Pozostałą część kwoty należnej za wynajem (80% całości kwoty) obliczanej na podstawie wyboru
jednego z Pakietów dostępnych na Stronie internetowej, Najemca powinien wpłacić na konto
bankowe lub gotówką najpóźniej w dniu dostarczenia fotobudki- lustro Najemcy.
6. Najemca wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie fotografii w materiałach reklamujących
działalność wykonawcy np. umieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz mediach
społecznościowych i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń
finansowych.
7. Za szkody wyrządzone wskutek nieprawidłowego użytkowania fotobudki-lustro w czasie trwania
wynajmu odpowiada Najemca.

§4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Na wskutek wystąpienia zdarzeń losowych, wynajmujący może odstąpić od wynajmu Fotobudkilustro. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli obu stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

