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Forma wypożyczenia

W zależności od materiału, wagi i gabarytów dekoracji

istnieją trzy formy wypożyczenia:

1) odbiór osobisty z Krakowa lub Mielca

2) dowóz ze strony About That Day *

3) przesyłka kurierska **

* Nasza dostawa i odbiór liczone są jako 4 trasy (dostawa/

powrót, odbiór/powrót). Kilometr kosztuje 1,50 zł.

Przykład:

Od magazynu do klienta do pokonania mamy 75 km:

75 km x 4 trasy x 1,5 zł = 450 zł

Za trasę dostawy i odbioru dekoracji zapłacą Państwo w tym przypadku 450 zł.

** Koszty wysyłki w obie strony pokrywa klient



Obszar działania wypożyczalni

o Przedmioty o małych gabarytach i inne niż szklane:

- odbiór osobisty

- nasza dostawa na terenie południowej Polski *

- wysyłka kurierska na terenie całej Polski

o Przedmioty o średnich/ dużych gabarytach i szklane:

- odbiór osobisty

- nasza dostawa na terenie południowej Polski *

*okolice Krakowa, Katowic, Tarnowa, Mielca, Rzeszowa

Fot. Karol Nycz



Ramy czasowe wypożyczenia

Odbiory:

Dokładny termin będzie zależał od indywidualnych ustaleń, formy wypożyczenia oraz 
naszych pozostałych zamówień w tym czasie. Zwykle dekoracje otrzymują Państwo na dzień 
lub dwa przed przyjęciem. 

Zwroty:

Dokładny termin zwrotów będzie zależał od indywidualnych ustaleń, formy wypożyczenia 
oraz naszych pozostałych zamówień w tym czasie.

Jeżeli przyjęcie odbywa się w:

- dni robocze (z wyłączeniem piątku): zwrotu należy dokonać dzień – dwa po przyjęciu

- piątek: zwrotu należy dokonać w sobotę, niedzielę lub pierwszym dniu roboczym po 
przyjęciu

- sobotę: zwrotu należy dokonać w pierwszym lub drugim dniu roboczym po przyjęciu*

- niedzielę: zwrotu należy dokonać w pierwszym lub drugim dniu roboczym po przyjęciu

*Oznacza to, że otrzymują Państwo dekoracje na cały weekend w cenie jednego dnia! Wcześniejszy zwrot 
również jest możliwy lub, w niektórych przypadkach, konieczny. 



Podpisanie umowy
1) Umowę można podpisać:

- zdalnie (poprzez stronę HelloSign) lub

- osobiście na spotkaniu 

2) Do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy należy wpłacić:

- zadatek (ustalany indywidualnie) na konto bankowe lub na spotkaniu

- kaucję zwrotną (ustalana indywidualnie) na konto bankowe lub na spotkaniu

Kaucja zwrotna pokryje potencjalne koszty zniszczenia lub zgubienia 
wypożyczonych elementów. 

W przypadku uszkodzenia/ zgubienia przedmiotów zostanie pobrana część kaucji 
proporcjonalna do straty. 

Jeżeli nie dojdzie do uszkodzenia/ zniszczenia/ straty asortymentu kaucja zostanie                          
w całości zwrócona na Państwa konto bankowe do 5 dni roboczych po przyjęciu.

3) Pozostałą kwotę za wypożyczenie (z wyłączeniem zadatku) należy wpłacić:

- w gotówce przy osobistym odbiorze dekoracji lub

- przelewem do 5 dni roboczych przed przyjęciem (wysyłając potwierdzenie 
przelewu)

4) Termin wypożyczenia zagwarantowany jest Państwu po podpisaniu 

umowy oraz wpłaceniu zadatku i kaucji zwrotnej.
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Dodatkowe uwagi i opłaty

o Wypożyczone dekoracje należy zwrócić zadbane, czyste, w stanie niepogorszonym.

o Niektóre przedmioty wymagają specjalnego, dokładnego i czasochłonnego 
wyczyszczenia, którym zajmiemy się my po odbiorze od Państwa dekoracji. Do takich 
należą, np. świeczniki, szklane tuby, złote sztućce, obrusy. Dekoracje te wymagają 
uiszczenia dodatkowej opłaty za czyszczenie.

o Opłata zostanie potrącona z kaucji zwrotnej po odbiorze i oszacowaniu stanu dekoracji. 

o Koszty będą uzależnione od stanu zabrudzenia, materiału i wielkości danego przedmiotu. 

Przykłady:

1) Mosiężny świecznik został zwrócony oblany woskiem. Wosk jest rozlany na całym świeczniku. 

Opłata za czyszczenie tej sztuki wyniesie ok. 5 – 8 zł. 

1) Świecznik został zwrócony ze śladami po wosku. Wosk utknął jedynie w otworze na świecę. 

Opłata za czyszczenie tej sztuki wyniesie 1 – 2 zł. 

1) Prostokątny obrus o dł. 350 cm został zwrócony z kolorowymi plamami po surówkach. 

Opłata za czyszczenie tej sztuki wyniesie ok. 10 – 15 zł

1) Kolorowy materiał o dł. 500 cm został zwrócony z plamami po wosku w kilku miejscach. 

Opłata za czyszczenie tej sztuki wyniesie ok. 15 – 25 zł. 

o W sytuacji gdy dekoracje zostaną zwrócone w stanie niepogorszonym, opłata za 
czyszczenie nie zostanie potrącona z kaucji zwrotnej. 
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Proces wypożyczenia

1) Sprawdzenie katalogów z dekoracjami na stronie www.

2) Wysłanie do nas wiadomości z zapytaniem o dostępność wybranych przez Państwa dekoracji. 

W wiadomości należy podać:

- termin przyjęcia

- lokalizację przyjęcia

- długość wypożyczenia (jeden, dwa lub więcej dni)

- ilość wybranych przedmiotów (np. 8 złotych kandelabrów, 60 kompletów złotych sztućców)

- prośbę o wysłanie dodatkowych zdjęć, jeżeli pojawiają się wątpliwości co do wyglądu danego 
przedmiotu

3) Sprawdzimy dostępność wybranego asortymentu i odpiszemy Państwu najszybciej jak to 
możliwe.

4) Decyzja i podpisanie umowy.

5) Potencjalne zmiany naniesione aneksem do umowy.

6) Odbiór/dostawa dekoracji w wyznaczonym terminie.

7) Zwrot dekoracji w wyznaczonym terminie.


