
 

Regulamin Wypożyczalni  Środków Inscenizacji WFDiF 

 

 

• Klient zobowiązuje się do używania środków inscenizacji  zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika wypożyczalni. 

• Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za środki inscenizacji  do czasu 

oddania ich do wypożyczalni, 

• Klient zobowiązuje się zwrócić środki inscenizacji  w stanie niezmienionym w stosunku do 
stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia. 

• Za ewentualne uszkodzenia powstałe z winy klienta ponosi On odpowiedzialność finansową . 

• Zabrania się przerabiania środków inscenizacji. 

• Klient zobowiązuje się zwrócić środki inscenizacji czyste  (uprane i/lub wyczyszczone). 

• Klient ma obowiązek zwrotu środków inscenizacji w takiej samej formie jak je pobierał, 

czyli rzeczy powinny być złożone, posegregowane, jeżeli były na wieszakach powinny być  w 
takiej samej formie oddane. 

• Klient nie czekając na odpisanie towaru przez pracownika wypożyczalni lub wysyłając 

osoby trzecie do dokonania zwrotu robi to na własną odpowiedzialność, w przypadku 

stwierdzenia ewentualnych niezgodności. 

• W przypadku dużych zwrotów, klient ma obowiązek dokonania awizacji zwrotu, jeżeli tego nie 

zrobi zwrot może zostać nie przyjęty w danym dniu z przyczyn np. dużego obłożenia magazynu, 

co spowoduje doliczenie kolejnej dniówki. Duże zwroty przyjmujemy do godz.12.30 
 

• Za wynajem przedmiotów (DRUK A) wyszczególnionych w pokwitowaniu  pobiera   się   opłatę   

zgodną   z   obowiązującym   cennikiem  WFDiF + VAT.   W   przypadku   nie   zwrócenia 

przedmiotów   pobiera   się  należność  wg  wartości  podanej  w  pokwitowaniu  powiększonej   o  
200%  +  VAT. 

• Za wynajem   przedmiotów   ( DRUK B) wyszczególnionych   w   pokwitowaniu    pobiera    się    

opłatę   10%   wartości   przedmiotów  za   każdy   dzień  kalendarzowy  +  VAT.  W  przypadku   

nie  zwrócenia  przedmiotów  pobiera  się należność  wg wartości  podanej   w   pokwitowaniu  

powiększonej  o  200%  + VAT. 

• Za   wynajem   przedmiotów  (DRUK C)  wyszczególnionych    w    pokwitowaniu    pobiera    się     

opłatę  10%  wartości  przedmiotów  za  każdy  dzień  kalendarzowy  + VAT  ,oraz kaucję  100% 

wartości  +VAT . W przypadku nie zwrócenia przedmiotów pobiera się należność wg wartości  

podanej   w    pokwitowaniu    powiększonej  o 200%  + VAT. 
 

• Druki zamówień są dostępne na naszej stronie internetowej  http://www.wfdif.pl/pl/uslugi-
filmowe/kostiumy-i-rekwizyty/cennik  
 

• Wypożyczenie środków inscenizacji  oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu z  

pełnymi  konsekwencjami. 

• Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna na naszej stronie internetowej   

 http://www.wfdif.pl/pl/uslugi-filmowe/kostiumy-i-rekwizyty/cennik  
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