
Ogólne warunki wynajmu sprzętu fotograficznego w Pstryk.pl 
 
1. Dostawa 
Wynajmowany sprzęt fotograficzny i akcesoria Najemca odbiera i oddaje w Biurze Handlowym 
Pstryk.pl przy ul. Dolnej 46, 05-092 Łomianki, w dni powszednie, w godzinach 9.30-17.00. Odbioru 
sprzętu oraz jego zwrotu dokonuje osoba upoważniona przez Najemcę. Istnieje możliwość 
dostarczenia oraz zwrotu wynajmowanego sprzętu za pośrednictwem wskazanej przez Pstryk.pl 
firmy spedycyjnej, na koszt Najemcy. 
2. Okres wynajmu 
Jednostką rozliczeniową okresu wynajmu jest jeden dzień. Minimalny okres wynajmu to trzy dni. 
Okres wynajmu liczy się od dnia odbioru sprzętu (włącznie) z Biura Handlowego Pstryk.pl do dnia 
zwrotu (włącznie) do Biura Handlowego Pstryk.pl. Wstępny okres wynajmu z dokładnością do 1 
dnia jest określony w Umowie Wynajmu. Najemca jest zobowiązany zwrócić wynajęty sprzęt 
najpóźniej do godziny 17.00 w dniu określonym w Umowie Wynajmu. 
3. Odpowiedzialność za sprzęt 
W okresie wynajmu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt i 
akcesoria. Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
oraz przestrzegania zaleceń zawartych w Instrukcjach Obsługi dostarczanych wraz z 
wynajmowanym sprzętem. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia wynajętego sprzętu 
przed utratą i zniszczeniem. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody własne jak i wyrządzone 
osobom trzecim, jak i szkody materialne spowodowane użytkowaniem wynajętego sprzętu. W 
interesie Najemcy leży ubezpieczenie wynajętego sprzętu od kradzieży lub zniszczenia.  
Pstryk.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego sprzętu i 
akcesoriów. Odpowiedzialność finansowa Pstryk.pl jest ograniczona do kwoty należności za 
wynajem określonej w umowie.  
4. Utrata i poważne uszkodzenie wynajętego sprzętu 
W przypadku utraty sprzętu lub jego części, lub jego uszkodzenia w sposób uniemożliwiający 
naprawę lub powodujący pogorszenie jego właściwości, Najemca zapłaci Pstryk.pl wartość 
odtworzeniową utraconego lub uszkodzonego sprzętu, zawartą w Cenniku Wynajmu.  
5. Drobniejsze uszkodzenia i konserwacja wynajętego sprzętu 
Najemca jest zobowiązany zwrócić wynajmowany sprzęt w stanie nie gorszym, niż w momencie 
otrzymania od Pstryk.pl. W szczególności sprzęt powinien być nieuszkodzony, czysty, 
prawidłowo zmontowany i zakonserwowany, zaś akumulatory powinny znajdować się w stanie 
pełnego naładowania.  
W przypadku konieczności dokonania drobnych napraw lub niezbędnych konserwacji (takich jak 
np. czyszczenie obiektywów, przetworników aparatów cyfrowych, konserwacja obudów 
podwodnych itp.), Najemca pokryje koszty naprawy i/lub konserwacji oraz zapłaci Pstryk.pl 
dwukrotną wartość stawki wynajmu, określonej w Cenniku Wynajmu, za każdy dzień naprawy lub 
konserwacji (wliczając w to czas na ekspertyzy, dostawę sprzętu do i z serwisu, ewentualne 
oczekiwanie na konserwację, naprawę lub części zamienne itp.), przekraczający okres wynajmu 
określony w Umowie Wynajmu. Najemca pokryje także koszty dostarczenia sprzętu do i z serwisu. 
6. Gwarancja 
Pstryk.pl oddaje w wynajem sprzęt w pełni sprawny i gwarantuje jego prawidłowe działanie pod 
warunkiem użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i z zachowaniem zaleceń Instrukcji 
Obsługi. W przypadku awarii sprzętu niezawinionej przez Najemcę Pstryk.pl naprawi sprzęt na 
własny koszt i zrezygnuje z naliczania opłat za wynajem za okres od dnia wystąpienia awarii do 
zakończenia wstępnego okresu wynajmu lub do dnia dostarczenia sprzętu zastępczego lub 
naprawionego, w zależności od tego, która sytuacja nastąpi wcześniej. W przypadku wystąpienia 
jakiejkolwiek awarii lub usterki Najemca dostarczy jak najszybciej uszkodzony sprzęt do Biura 
Handlowego Pstryk.pl. Najemca nie jest uprawniony do samodzielnego naprawiania wynajętego 
sprzętu. Wystąpienie jakiejkolwiek usterki i gwarancji nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za 
wynajęty sprzęt. 
7. Naliczanie opłat 
Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień. Opłata za wynajem sprzętu przez okres określony w 
Umowie Wynajmu jest iloczynem ceny za jeden dzień wynajęcia sprzętu i liczby dni okresu 
wynajmu. Jeżeli okres wynajmu przekracza 10 dni Pstryk.pl udziela 10-procentowego upustu od 
ceny cennikowej za każdy dzień najmu powyżej 10. Jeżeli okres wynajmu przekracza 30 dni 
Pstryk.pl udziela 20-procentowego upustu od ceny cennikowej za każdy dzień najmu powyżej 30.  
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W przypadku przedłużenia okresu wynajmu ponad okres określony w Umowie Wynajmu Najemca 
traci prawo do upustów, a cena za każdy dzień ponad okres określony w Umowie Wynajmu jest o 
100% wyższa od ceny zasadniczej, zawartej w Cenniku Wynajmu. 
W przypadku skrócenia okresu wynajmu w stosunku do okresu określonego w Umowie Wynajmu 
Najemca zapłaci za każdy niewykorzystany dzień 50% ceny zasadniczej, zawartej w Cenniku 
Wynajmu. 
Do wszystkich opłat Pstryk.pl nalicza podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia 
faktury VAT przepisami. 
8. Pobieranie opłat 
Opłaty za wynajem są pobierane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Pstryk.pl po 
każdym upływającym 14-dniowym okresie wynajmu lub/i na koniec okresu wynajmu. Sposób i 
termin płatności jest określony na fakturze. Po przekroczeniu terminu płatności naliczane będą 
odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie.  
9. Podnajem sprzętu 
Wynajętego sprzętu i akcesoriów nie wolno podnajmować osobom trzecim lub dopuszczać do ich 
użytkowania przez inne strony. 
10. Spory 
Wszelkie spory wynikłe między stronami będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami kodeksu 
postępowania cywilnego przez Sąd właściwy dla siedziby Pstryk.pl. 

 
 
 


