PŮJČOVNÍ ŘÁD
Podmínky pronájmu svatebních šatu a doplňků

Platné od 1. 1. 2016 pro pronájem svatebních šatů a doplňků (dále jen věcí) Svatebním domem VERA,
Věrou Pinterovou, Sovadinova 3781/15 A, 69002 Břeclav, IČ0: 18786731 (dále jen "svatební dům").
Při sepsání smlouvy o pronájmu věcí je zákazník povinen prokázat svou totožnost a zaplatit zálohu na
pronájem věcí, není‐li dohodnuto jinak, ve výši 2 000 Kč za svatební šaty a dále ve výši 50 % ceny
nájemného za ostatní věci. O výši pronájmu věcí je zákazník informován cenou uvedenou na každé
věci. V případě, že se zákazník k převzetí věcí nedostaví, nebo jiným způsobem odmítne realizovat
dohodnutý pronájem věcí, považuje se výslovnou dohodou svatebního domu a zákazníka záloha za
nevratnou.
Při změně termínu svatby Vám zálohu uznáme na nový termín.
V případě blokace šatů na dva víkendy je námi cena řešena a navržena individuálně dle sezóny,
modelu a termínu.
Na případné nedostatky je třeba nás upozornit ihned, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Zkoušení šatů provádíme jen nevěstám, které mají stanovený termín svatby, z důvodu ochrany
modelů a před zbytečnou amortizací zkoušením jen pro potěchu oka a pořízení fotografií, bez úmyslu
si je skutečně zapůjčit, nebo koupit.
Zkoušení šatů je zpoplatněno částkou 300 Kč. Od poplatku je nevěsta osvobozena v den, kdy dojde
k závazné rezervaci šatů.
Doplňky je třeba k šatům vybírat rovnou, chráníte tím své šaty. Modely se zkoušením ničí a amortizuji
a naším cílem je chránit Vaše svatební šaty nadměrného opotřebení. Zákazník je oprávněn si věci
vyzvednout opravené, čisté, je‐li třeba i upravené na míru. Při pronájmu modelu je třeba si uvědomit,
že jde o pronájem, nikoliv prodej nového zboží. Šaty jsou pronajímány za sjednanou cenu od
čtvrtku/pátku do pondělka do 10. hodiny následujícího po termínu svatby, není‐li dohodnuto jinak.
Zákazník je povinen za každý započatý den prodlení s vrácením věcí uhradit svatebnímu domu
smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč. Přičemž tímto ujednáním není dotčeno právo svatebního domu na
úhrady škody, která mu pozdním vrácením vznikne.
V ceně za pronájem není započteno poškození modelu. Počítá se s běžným ušpiněním, prachem na
vlečce, make‐upem. Za šaty hnědé až černé z mokrého exteriéru je účtováno 1 500 Kč. Za nadměrné
znečištění určuje výši případné úhrady "svatební dům" dle rozsahu poškození. Jsou‐li šaty
opravitelné, platí zákazník zvlášť cenu za materiál a zvlášť krejčovskou práci 250 Kč/hod. Jsou‐li šaty
zničeny neopravitelně, hradí zákazník jejich prodejní maloobchodní cenu sníženou o částku
zaplacenou na půjčovném. Za ztrátu firemního vaku se účtuje 250 Kč, za ztrátu ramínka 100 Kč.
Zákazník výslovně bere na vědomí, že věci nejsou pojištěny.

