REGULAMIN WYNAJMU I UŻYTKOWANIA
NAPISÓW ŚWIETLNYCH LED I RGB

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników/Najemców
z napisów świetlnych będących własnością Wynajmującego.
2. Regulamin obowiązuje Użytkowników/Najemców napisów świetlnych.

§2 DEFINICJE
1. Wynajmujący: K&M NOTOFOTO Karolina Szota Giebło, ul. Edukacyjna 25, 42 –
440 Ogrodzieniec NIP: 6492317532, REGON: 384898779 , który zawiera z
Użytkownikiem/Najemcą umowę wynajmu i użytkowania.
2. Napisy świetlne LED – przedmiot wykonany z tworzywa sztucznego – spienionego
PCV o wysokości 120 cm, posiadający oświetlenie żarówkowe typu LED. Zasilanie
230V.
3. Napis świetlny z panelem RGB – przedmiot wykonany z tworzywa sztucznego –
spienione PCV o wysokości 120 cm, posiadający oświetlenie typu LED RGB + W,
instalacja 12V, wyposażone w sterownik radiowy RGB z pilotem z funkcją
ściemniania i 20 programami świecenia.
4. Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna wynajmująca napisy świetlne.
5. Umowa – pisemna umowa najmu napisów świetlnych zawarta pomiędzy
Wynajmującym a Najemcą.
6. Użytkownik – osoba korzystająca z napisów świetlnych tj. pełnoletnia osoba fizyczna,
firma/osoba prawna lub osoba niepełnoletnia pod opieką rodziców/opiekunów
prawnych.

§3 WARUNKI UŻYTKOWANIA NAPISÓW ŚWIETLNYCH
1. W okresie wynajmu z napisów świetlnych mogą korzystać Użytkownicy zgodnie z
wolą Najemcy.
2. W celu skorzystania z usługi napisów świetlnych Najemca zobowiązany jest do
zapewnienia:
a) powierzchni min. 3m x 3m w którym umiejscowiony będzie napis;
b) dostępu do prądu 230V w odległości nie większej niż 10m od umiejscowienia
napisów świetlnych.
3. Za wszystkie szkody wyrządzone przez Użytkowników podczas użytkowania napisów
świetlnych odpowiada Najemca w wysokości 100% kosztów naprawy/wymiany
uszkodzonych elementów.
4. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z napisów
świetlnych Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

§4 WARUNKI REALIZACJI USŁUGI
1. Potwierdzeniem wynajmu napisów świetlnych będzie umowa zawarta pomiędzy
Wynajmującym a Najemcą.
2. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą określa wybór napisu
dostępnego na stronie: notofoto.com.pl
3. Rezerwację terminu wynajmu napisów świetlnych uważa się za dokonaną po
potwierdzeniu dostępności terminu przez Wynajmującego, zawarciu umowy pisemnej
pomiędzy Wynajmującym a Najemcą na wynajem napisów świetlnych oraz wpłacie
przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej (zaliczki) w wysokości 100 zł.
4. Opłatę rezerwacyjną Najemca zobowiązany jest do wpłacenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy pisemnej na konto bankowe
Wynajmującego
5. Pozostałą część kwoty należnej za wynajem napisów świetlnych (cena ustalana na
podstawie wybranego napisu) Najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto
bankowe Wynajmującego najpóźniej do 3 dni przed terminem wynajmu napisów
świetlnych.
6. W przypadku gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy Najemcy opłata rezerwacyjna
nie zostanie zwrócona Najemcy.
7. W przypadku gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy Wynajmującego opłata
rezerwacyjna zostanie zwrócona Najemcy.
8. Wynajmujący nie odpowiada za niedostarczenie napisów świetlnych z przyczyn
leżących po stronie Najemcy np. wskutek wskazania nieprawidłowego miejsca
dostarczenia.
9. Najemca otrzymuje adresem e-mail umowę najmu oraz regulamin wynajmu i
użytkowania napisów świetlnych.
10. Po zaakceptowaniu, wypełnieniu i podpisaniu umowy najmu oraz regulaminu
wynajmu i użytkowania napisów świetlnych, Najemca zobowiązany jest do wysłania
skanu dokumentu na adres e-mail Wynajmującego.
11. Wszystkie ceny usług podane przez Wynajmującego są cenami brutto, zawierającymi
podatek od towarów i usług (VAT).
12. Dojazd z napisami świetlnymi do 20 km liczony od siedziby firmy K&M
NOTOFOTO, Giebło ul. Edukacyjna 25, 42 – 440 Ogrodzieniec jest darmowy,
natomiast każdy kolejny przejechany kilometr to koszt 1zł.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kosumenta (Dz. U. 2014 poz.
827), Najemca który zawarł umowę najmu na odległość może od niej odstąpić bez
podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy najmu z Wynajmującym.
2. W przypadku dokonania przez Najemcę zadatku, Wynajmujący nie ma obowiązku
zwrotu wypłaconej kwoty.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy dla miejsca
wykonywania działalności Wynajmującego sąd powszechny.

………………………………………………………..
(Miejscowość, data, czytelny podpis Najemcy)

