Podmínky realizace pronájmů inventáře rekvizit a kostýmů
Pro informace o podmínkách realizace pronájmů inventáře kostýmů, rekvizit, o doprovodných službách a servisech, objednání
kostýmního servisu, zasílání poptávek a objednávek: fundus@barrandov.cz
(lhůta pro odpovědi na emailové dotazy je max. do 3 pracovních dnů, pokud není z provozních důvodů stanoveno na webu jinak)

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - pátek
7:00 – 12:00 a 13:00 - 15:00
REZERVACE
Rezervace je možná pouze na základě osobního výběru zákazníkem nebo po předchozím objednání kostýmního, maskérského nebo
rekvizitního servisu.



Zdarma - týden před požadovaným termínem zápůjčky, na základě písemné objednávky a přiděleného čísla zakázky.
Zpoplatněná (možná pouze u rezervace kostýmů, bot a vlásenek ) - více než týden před požadovaným termínem zápůjčky,
pouze po předchozí dohodě na obchodním oddělní a úhradě kauce nebo rezervačního poplatku. V případě zrušení nebo
nevyzvednutí závazné rezervace je účtována sankce podle ceníku – odečte se z kauce.
Rekvizity- nábytek, drobné rekvizity, elektrorekvizity, látky a koberce- 10% denní sazby.
CENA A KAUCE
 Doporučujeme při rezervaci požádat o kalkulaci ceny a kauce za vybrané položky. Platba je možná v hotovosti nebo při
větším objemu zapůjčeného inventáře na účet pronajímatele. A to dříve, než si zákazník rezervovaný inventář převezme.
 Při realizaci bankovního převodu je nutné počítat s časovou rezervou tří pracovních dnů.
 Všechny výjimky realizace zápůjček jsou platné pouze na základě předchozí písemné dohody mezi pronajímatelem a
nájemcem. To platí i v případě dlouhodobých pronájmů.
 Podmínkou pro zapůjčení inventáře je složení vratné zálohy (depozitu), pokud není řešeno jinak smluvně.
 Ceny stanovené v ceníku jsou účtovány za 1 kalendářní den, pokud není uvedeno jinak. Doba pronájmu zahrnuje každý
započatý kalendářní den, včetně dne vyzvednutí a dne vrácení. Při zápůjčkách neprofesionálům je k dennímu půjčovnému
připočtena položka kostýmního servisu a náklady na čištění.
 Kauce je vrácena v případě, že zákazník vrátí zapůjčený inventář bez poškození a ztrát, snížená o případné doprovodné
náklady (čistírna, kostýmní servis apod.).
POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA






Zákazník, případně jím předem písemně pověřená osoba, je povinen být osobně přítomen u výdeje a návratu inventáře,
prokázat se platným osobním dokladem a svým podpisem potvrdit doklady, které uvádějí stav zapůjčených či vrácených
položek. Na dodatečné reklamace nebude brán zřetel.
Zákazník je povinen vracet inventář ve stavu v jakém ho přijal, předem zkompletovat jednotlivé součásti kostýmů, spárovat
obuv apod. V případě, že prováděl úpravy, které nebyly předem dohodnuty písemnou formou se zástupcem pronajímatele,
pak je povinen uvést inventář odborným způsobem do původního stavu. Pokud nedostojí této povinnosti, je pronajímatel
oprávněn účtovat náklady s tím vzniklé.
Zákazník je povinen splnit požadavky, které zajišťují ochranu pronajímaného inventáře - (např. zvláštní podmínky převozu
kostýmů nebo rekvizit, instalace, deinstalace, dohled na inventář pověřenými pracovníky fundusu, mimořádné bezpečnostní
zajištění, zvláštní pojištění inventáře).

