OBCHODNÉ PODMIENKY
Prenájom
Cena za prenájom je stanovená do 48 hodín od prevzatia inventáru, alebo na víkend
(od piatku do pondelka).

Cena
Všetky ceny sú uvedené s DPH a sú platné ku dňu potvrdenia Vašej objednávky.
Zmena cien vyhradená.
V prípade nevrátenia inventáru v dohodnutom termíne do 48 hodín, bude cena za
prenájom:




vyššia o príplatok 25% pri prenájme do 72 hodín,
vyššia o príplatok 50% pri prenájme do 96 hodín,
vyššia o príplatok 75% pri prenájme do 7 dní;

Zľavy
Zľavy sa poskytujú len z prenájmu inventáru, na základe obratov klientov za
predchádzajúci kalendárny rok. Zľavy zo služieb sa neposkytujú. Výšku zľavy
stanovuje vedenie spoločnosti Agentúra ivi, s.r.o..

Platba
Platba za prenájom sa hradí vopred v hotovosti. / platba kartou nie je možná /
K platbe sa pripočítava kaucia / zábezpeka, ktorá Vám po vrátení inventáru bude
vrátená. Suma z prípadné straty a poškodenia bude vyúčtovaná pri vrátaní inventáru.
Spôsob platby na faktúru je možný po schválený vedením spoločnosti a najskôr po 3.
požičovniach s platbou v hotovosti. Dĺžka splatnosti je dohodnutá individuálne s
každým klietom. V prípade omeškania platby na faktúru je dodávateľ oprávnený
účtovať poplatok vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
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Výdaj inventáru
Inventár je pripravený k prenájmu čistý, balený v prepravkách, pripravený na
okamžité použitie, ale je potrebné z hygienického hľadiska ho pred použitím
prekontrolovať. Klient je povinný si prekontrolovať zapožičaný inventár, dodatočná
reklamácia nebude uznaná.

Osobný odber
Ak sa klient rozhodne pre osobný odber, môže si inventár v daný deň a hodinu
vyzdvihnúť v sklade na uvedenej adrese počas otváracích hodín. Inventár je povinný
vrátiť späť do skladu v stanovenom dátume do 16:00 hod..

Prevzatie inventáru
Inventár sa preberá na základe Objednávky, ktorá je vytlačená v dvoch rovnopisoch,
ktorého 2. rovnopis ostáva objednávateľovi ( prípadne poverenej osobe, ktorá je
uvedená objednávateľom na Preberacom protokole ). Pravidlá pri preberaní
inventáru :
1. Inventár sa vydáva čistý a v hygienických baleniach.
2. Objednávateľ ( prípadne poverený pracovník ) je povinný si prebrať objednaný
inventár na základe objednávky.
3. Objednávateľ je povinný si prekontrolovať druhy a počty inventáru podľa
objednávky a skontrolovať si čistotu inventáru.
4. V prípade zisteného rozdielu prípadne nedostatkov je dodávateľ povinný túto
skutočnosť bezodkladne odstrániť a prípadný rozdiel napraviť.
5. Ostatné zistené rozdiely sa zapíšu do objednávky.
6. Svojím podpisom objednávateľ potvrdzuje prevzatie inventáru a technológií a
ich funkčnosť.
7. Objednávateľ po prevzatí preberá plnú zodpovednosť za zverený majetok
dodávateľa počas celej doby prenájmu.

Vrátenie použitého inventáru
Použitý inventár sa vracia čistý a vyleštený, po dohode môže byť inventár vrátený aj
použitý a za príslušný poplatok bude umytý.
V prípade, ak klient vráti inventár neumytý prípadne nesprávne vyčistený bude mu
dodatočne vyúčtované umývanie podľa platných cien. (ceny umytia sú uvedené pri
každom type inventára).
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Textílie sa vracajú použité, v prípade poškodenia (vosk alebo prepálenie), straty,
alebo zničenia textílie, sa klient zaväzuje uhradiť v plnej výške cenu vyčíslenú
prenajímateľom.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo v prípade nevrátenia prenajatého inventáru
v dohodnutom termíne účtovať pokutu v zmysle všeobecných platných podmienok
obchodného zákonníka

Reklamácie
Klient je povinný si prekontrolovať zapožičaný inventár, dodatočná reklamácia
nebude uznaná. Pri reklamácii je prenajímateľ je povinný nedostatky bezodkladne
odstrániť.

Služby doprava
Doprava je spoplatnená služby a jej cenu je potrebné označiť v objednávke. V cene
dopravy je nakládka alebo vykládka do 30 minút a zloženie inventáru maximálne do
5 m od auta. Ak má klient záujem o doplnkové služby nakládku alebo vykládku viac
ako 30 minút a viac ako 5 m od auta je potrebné ju objednať vopred a bude ocenená
individuálne.
V prípade, ak na objednaný termín nie je možné poskytnúť dopravné služby, budeme
klienta o tom bezodkladne informovať. Objednávka sa neruší. Klient si dopravu po
dohode zabezpečí individuálne.

Záverečné ustanovenie
Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené týmito Obchodnými
podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom
znení. Prípadné spory a nezrovnalosti budú zmluvné strany riešiť najskôr rokovaním,
a až v prípade ich neúspechu, vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla
žalovaného
Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom akceptácie
(potvrdením) objendávky, prípadne začiatku prenájmu.
V Bratislave 15.10.2021
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