
8. PŮJČOVNÝ ŘÁD
Všechny fotografie potahů a dekorací jsou skutečné fotografie.
Pokud si nejste jisti druhem potahu na židle, zašlete nám fotografii židle na email info@svatebnipotahy.cz nebo uveďte její 
rozměry - délku židle od topu po zem, délku opěradla, šířku opěradla, šířku a hloubku sedáku a my Vám poradíme.
Na základě Vaší žádosti zaslané na email info@svatebnipotahy.cz.
Vám rádi zašleme vzorek potahu k vyzkoušení zdarma. Zaplatíte pouze dopravné ve výši 155,- Kč.
V případě, že zvolíte nesprávný typ potahu, půjčovné se nevrací.
 
 
Rezervace přijímáme pouze na základě písemné objednávky na email info@svatebnipotahy.cz 
nebo info@svatebniagent.cz.
Do objednávky je nutno uvést: jméno a příjmení, zasílací adresu, telefon a mail, 
typ objednávaných dekorací, počet ks, termín akce, způsob vyzvednutí (osobně či Geis).
Vaše rezervace Vám bude písemně potvrzena do 48 hodin a dále Vám bude připravena 
„Dohoda o zapůjčení“.
 
 
Potahy a dekorace půjčujeme na základě „Dohoda o zapůjčení“, dále jen dohoda.
Podepsanou dohodu je nutné zaslat zpět na email nebo na adresu: Svatební agent, Náměstí T.G.M. 13, 75002 Přerov.
 
 
 
 

Správný výběr typu potahu a dekorací

rezervace

dohoda o zapůjčení

storno poplatek
Odstoupit od dohody lze pouze písemnou formou.
V případě, že nájemce odstoupí od smlouvy 1-30 dní před konáním akce bude mu naúčtován 100% storno poplatek, splatný do 7 
dnů od obdržení odstoupení od dohody.

cena dopravné (neplatí pro osobní odběr)
K ceně pronájmu se připočítává dopravné dle tarifu dopravce Geis.
cena dopravného 1 balíku (do 100 ks potahů max.) je 100,- Kč
cena dobírky 1 balíku je 55,- Kč
cena dopravného do zahraničí je na vyžádání

vratná kauce
Nepožadujeme vratnou kauci.



Zasílání prostřednictvím Geis:
Pokud není dohodou sjednáno jinak, zasíláme předmět dohody vždy ve středu v týdnu termínu konání Vaší akce.
Předmět dohody obdržíte do 1 max. 2 dnů od odeslání.
Po převzetí zásilky zkontrolujte předmět dohody, zda je v pořádku. Na pozdější reklamace po termínu konání Vaší akce nebude brán 
zřetel a je bráno za to, že předmět jste obdrželi v pořádku, nepoškozený 
a ve správném počtu dle „Dohody o zapůjčení“.
 
 
Pokud není dohodou uvedeno jinak, vydáváme předmět dohody 1 den před konáním akce.
Nájemce si předmět zkontroluje ihned při převzetí. Převzetím souhlasí, že předmět byl předán v pořádku dle „Dohody o zapůjčení“ – 
nepoškozen a v daném počtu. Na pozdější reklamace nebude 
brán zřetel.
 
 
 
 
 
 
 

výdej potahů/dekorací

osobní odběr

 

 
Vrácení zasláním:
Pokud není smlouvou dohodnuto jinak je nutno předmět dohody vrátit předáním dopravci nebo poště 
v pondělí po dni konání akce (pokud se nejedná o víjendovou akci, tak druhý den po akci), s garancí doručení do 24 hodin. (U pošty 
EMS)
Náklady na vrácení předmětů dohody nese nájemce.
 
 
V případě, že nájemce nevrátí předmět v dohodnutém termínu, bude naúčtována pokuta ve výši 2000,-  
ve prospěch strany první a dále za každý den prodlení pokuta ve výši 500,- Kč, splatná do 7 dní.
V případě, že nájemce odešle předmět na jinou adresu než na: Svatební agent, Náměstí T.G.M. 13, 75002 Přerov, bude naúčtována 
pokuta ve výši 500,- Kč, splatná do 7 dní. 
 
 
Pokud není smlouvou dohodnuto jinak, je nutno předmět dohody vrátit v pondělí po dni konání akce. 
Sankce:
V případě, že nájemce nevrátí předmět v dohodnutém termínu, bude naúčtována pokuta ve výši 500,- Kč 
ve prospěch strany první a dále za každý další den prodlení 500,- Kč, splatná ihned při vrácení.
 
 
Pokud obdržíme předmět pronájmu poškozen či znečištěn natolik, že jej nebude možné dále používat nebo jej neobdžíme vůbec, 
účtujeme za poškození či zcizení poplatky, které jsou uvedené v “Dohodě o zapůjčení” jako hodnota zboží.

vrácení předmětu nájmu sankce

sankce

Osobní vrácení:

Zničení předmětu nájmu


