Regulamin odpłatnego wypożyczenia aparatów i obiektywów Sony.
1. Wypożyczający przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
2. Wypożyczenie liczone jest od (dzień odbioru sprzętu z salonu) do końca dnia (dzień zdania
produktu/ów).
3. Sprzęt : aparat / obiektyw Sony wypożycza dany salon Sony Centre z własnych zasobów
przeznaczonych na wypożyczenia.
a) ilość sprzętu do wypożyczenia jest ograniczona
b) salon nie ma możliwości udostępniania produktów ekspozycyjnych na wypożyczenia
c) salon nie ma możliwości udostępniania produktów nowych , zapakowanych na wypożyczenia
4. Wypożyczenie odbywa się po podpisaniu stosownych dokumentów: Umowy Wypożyczenia oraz
wpłaceniu kaucji oraz opłaty za wypożyczenie za konkretny model aparatu/obiektywu z podaniem nr
seryjnego zgodnie z Tabelą kaucji oraz tabelą opłat.
5. Niniejsza umowa wypożyczenia jest ważna po dokonaniu zapłaty kartą kredytową lub przekazania
depozytu kwoty odpowiadającej wartości wypożyczonego sprzętu i/lub dokumentu tożsamości
obowiązującej na okres wypożyczenia.
6. Tabela kaucji za aparaty i obiektywy Sony przedstawia się następująco:

Wartość kaucji*/** = cena sprzętu
A7RM2

15 499,00 zł

A7SM2

14 999,00 zł

ILCE6500

6 999,00 zł

SEL70200GM

13 499,00 zł

SEL2470GM

10 999,00 zł

SEL85F14GM

8 999,00 zł

SEL1635Z

6 499,00 zł

SEL90M28G

4 999,00 zł

SELP28135G

11 999,00 zł

SEL1670Z

4 499,00 zł

HVL-F60M

2 199,00 zł

SEL20TC

2 899,00 zł

VG-C2EM

1 450,00 zł

A99M2

15 499,00 zł

SAL70200G2

14 499,00 zł

SAL2470Z2

10 599,00 zł

* Kaucja zwrotna - po zdaniu sprzętu
* * Jeśli niezwłocznie po zwróceniu aparatu nastąpi zakup takiego samego modelu, jaki był testowany, koszty
wypożyczenia będą zwrócone.

7. Tabela opłat za wypożyczenie kształtuje się następująco
Wartość kaucji*/** = cena sprzętu

1 dzień

2 dni

3 dni

A7RM2

15 499,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

360,00 zł

A7SM2

14 999,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

360,00 zł

6 999,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

180,00 zł

SEL70200GM

13 499,00 zł

150,00 zł

220,00 zł

250,00 zł

SEL2470GM

10 999,00 zł

150,00 zł

220,00 zł

250,00 zł

SEL85F14GM

8 999,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

180,00 zł

SEL1635Z

6 499,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

180,00 zł

SEL90M28G

4 999,00 zł

80,00 zł

120,00 zł

150,00 zł

SELP28135G

11 999,00 zł

150,00 zł

220,00 zł

250,00 zł

SEL1670Z

4 499,00 zł

80,00 zł

120,00 zł

150,00 zł

HVL-F60M

2 199,00 zł

80,00 zł

120,00 zł

150,00 zł

SEL20TC

2 899,00 zł

50,00 zł

75,00 zł

90,00 zł

VG-C2EM

1 450,00 zł

40,00 zł

60,00 zł

75,00 zł

A99M2

15 499,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

360,00 zł

SAL70200G2

14 499,00 zł

150,00 zł

220,00 zł

250,00 zł

SAL2470Z2

10 599,00 zł

150,00 zł

220,00 zł

250,00 zł

ILCE6500

* Kaucja zwrotna - po zdaniu sprzętu
* * Jeśli niezwłocznie po zwróceniu aparatu nastąpi zakup takiego samego modelu, jaki był testowany, koszty
wypożyczenia będą zwrócone.

8. Wypożyczający jest zobowiązany do przyłożenia najwyższej staranności o sprzęt w trakcie jego
wypożyczenia:
a) użytkowania wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi
b) zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na
produkt a w przyszłości na jego możliwości techniczne i funkcjonalne
c) zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem
9. W przypadku kradzieży wypożyczający jest zobowiązany zgłosić kradzież niezwłocznie na
posterunku policji i powiadomić o zaistniałym fakcie salon Sony Centre, z którego wypożyczył sprzęt
do 12 godzin od utraty sprzętu. W opisanym przypadku utraty sprzętu na skutek kradzieży
wypożyczający pokrywa 100% wartości rynkowej wypożyczanego sprzęt z uwzględnieniem stopnia
zużycia. Na poczet opłaty będzie wykorzystana zabezpieczona kwota kaucji.
10. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez Biorącego w trakcie trwania wypożyczenia,
Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu kosztów związanych z usunięciem uszkodzeń, zgodnie z
wyceną Autoryzowanego Centrum Serwisowego Sony. Koszty zostaną uregulowane przez
Wypożyczającego lub potrącone z kwoty kaucji. Zwrot wniesionej kaucji lub jej części nastąpi po
przywróceniu stanu Sprzętu sprzed jego wypożyczenia.

11. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu Sony Centre (w którym nastąpiło
wypożyczenie) po okresie używania w stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi
odpowiedzialności za zużycie Sprzętu będące następstwem prawidłowego używania. Koszty związane
ze zwrotem Sprzętu, w tym koszty transportu, ponosi Wypożyczający.
12.Wypożyczający ma prawo odpłatnego przedłużenia okresu wypożyczenia wg cennika. Zgłoszenie
chęci przedłużenia powinno nastąpić min. 12 godzin przed upływem daty wypożyczenia. Jeżeli zwrot
wypożyczonego sprzętu nie nastąpi w deklarowanym przez wypożyczającego okresie, zostanie
naliczona opłata karna w wysokości 300 zł/za dobę-24h, opłata ta będzie pobierana z wpłaconej
kaucji.

13. W przypadku, kiedy wypożyczony sprzęt nie zostałby zwrócony z jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z
umową, zostaną podjęte 3 próby kontaktu z wypożyczającym na podany nr telefonu komórkowego.
Jeśli mimo 3 podjętych prób salon nie będzie mógł się skonstatować z wypożyczającym zostanie
dokonane
zgłoszenie
kradzieży
w
stosunku
do
wypożyczającego.
14. Zwrot – odbiór kompletnego i sprawnego Sprzętu poprzez podpisanie protokołu zdawczoodbiorczego stanowiącego. Przy zwrocie Sprzętu przez wypożyczającego i potwierdzeniu, że produkt
jest sprawny, kompletny i nie jest w pogorszonym stanie, pracownik Sony Centre zwróci Klientowi
wniesioną kaucję i potwierdzi odbiór poprzez podpisanie protokołu zwrotu Sprzętu.

15. Niniejszym informujemy naszych klientów, że przetwarzanie ich danych osobowych przez
wypożyczającego właściciela przetwarzania, nastąpi w formie elektronicznej lub ręcznej wyłącznie
celem wywiązania się z zobowiązań przedmiotowych i przyszłych umów, zgodnie z normami prawa i
rozporządzeniami władz sądowych celem stosownego prowadzenia księgowości oraz kartoteki
klientów. Podpisując niniejsza umowę z warunkami ogólnymi wypożyczenia, klient potwierdza
wyraźnie, że otrzymał takie informacje i że się z nimi zapoznał i wyraża w ten sposób zgodę w
odniesieniu do celów w niej zawartej.
16. Wartość całkowita naliczona zostanie w momencie podpisania umowy. Usługa jest imienna.

