Obchodní podmínky služby PŮJČOVNA POLAROIDŮ A INSTAXŮ
www.polagraph.cz/pujcovna
Podmínky platné od 1.1.2020 do odvolání.
Zapůjčíte-li si od Polagraphu jakýkoliv fotoaparát Polaroid nebo Instax, zaplatíte pouze vratnou kauci (ve
většině případů 1000,- Kč nebo dle domluvy) a částku za profocené filmy.
Jako profocené filmy je myšleno takové množství fotografií, které si zákazník sám zvolí skrze rezervační
formulář na stránkách http://www.polagraph.cz/pujcovna, anebo po telefonické či e-mailové domluvě. Částku
za toto odebrané množství filmů je zákazník povinen zaplatit v hotovosti či kartou ve chvíli, kdy od
Polagraphu přebírá zapůjčený fotoaparát a filmy, případně předem online skrze platební bránu GoPay.
V takovém případě má zákazník nárok na slevu 5% z celkové částky rezervace.
V případě, že si zákazník fotoaparát a filmy vyzvedává na pobočce v Ostravě či Bratislavě anebo mu vše
posíláme kurýrem, je nutné zaplatit předem online. Vratná kauce se vždy platí osobně při převzetí na
pobočce, pouze v případě zaslání kurýrem se platí předem online.
Jako minimální množství profocených, čili odebraných filmů, je stanoveno 3ks, tedy 30 fotek (v případě
fotoaparátů Instax), resp. 3 filmy / 24 fotek (v případě fotoaparátů Polaroid 600 a SX-70) a 50 fotek v případě
vypůjčení prostřednictvím kurýra, není-li domluveno jinak. Množství fotografií je možné volit pouze po celých
baleních filmů, tedy po 10ti fotografiích u fotoaparátů Instax či 8mi fotografií u fotoaparátů Polaroid.
Ceny filmů se řídí dle cen v rezervačním formuláři na www.polagraph.cz/pujcovna či na e-shopu
www.polagraph.cz/shop, není-li domluveno jinak.
Ke každému fotoaparátu dostane zákazník sadu baterií, které jsou již ve fotoaparátu a u nichž
negarantujeme stoprocentní nabití. Zároveň ke každé rezervaci dodáme další náhradní sadu baterií, kterou
zákazníkovi neúčtujeme, pokud nám ji vrátí nepoužitou. V opačném případě cenu baterií strhneme při
vracení fotoaparátu z vratné kauce, a to v částce 80,- (Instax Mini, Instax Wide) či 200,- korun (Instax
Square).
V momentě osobního převzetí zapůjčeného fotoaparátu je zákazník povinen podepsat zápůjční smlouvu,
která obsahuje výše zmíněné podmínky a sankce. Sankcemi se rozumí finanční vyrovnání, pokud dojde k
poškození, ztrátě či pozdnímu vrácení zapůjčeného fotoaparátu. V takovém případě může Polagraph po
zákazníkovi požadovat zaplacení plné částky za fotoaparát dle cen uvedených na
http://www.polagraph.cz/shop. V případě menšího poškození či pozdního vrácení je Polagraph oprávněn
zákazníkovi nevrátit zaplacenou vratnou kauci 1000,- Kč nebo její část.
Polagraph nabízí možnost vrátit až 1/3 neprofocených filmů, avšak pouze v případě, že zákazník zakoupil
více než minimální množství a vždy pouze tak, aby i po vrácení filmů zákazník stanovené minimální
množství odebral. Zákazník ale nemůže vrácení fotografií nárokovat a není povinností prodávajícího tyto
náplně odkoupit zpět, není-li v konkrétním případě domluveno jinak.
Zákazník je povinen vrátit zapůjčený fotoaparát v termínu uvedeném v zápůjční smlouvě.
Fakturace i dobropisování odebraných filmů probíhá elektronickou formou.
Vrácení vratné kauce probíhá stejnou formou, jako byla zaplacena, tedy hotově, anebo převodem v případě
dopravy kurýrem. V takovém případě bude vratná kauce vrácena do 14 dnů od vrácení fotoaparátu.
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