
Regulamin wypożyczalni gier planszowych
Regulamin ustala zasady korzystania z wypożyczalni gier prowadzonej przez firmę Ksiegralnia.pl Ulv-hedin Sebastian Adamus zwanej dalej 
Wypożyczalnią, przez osoby z niej korzystające zwane dalej Wypożyczającymi. 

Z  Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które:
– zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni,
– podpiszą zobowiązanie o przestrzeganiu wszystkich przepisów Wypożyczalni
– opłacą kaucję za wypożyczaną grę/y.

Wypożyczenia gry dokonuje pracownik Wypożyczalni  na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  
Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę przynajmniej jednego z rodziców.
Dane osobowe będą przechowywane w bazie do momentu zwrotu gier, a następnie niszczone zgodnie z przepisami wynikającymi z RODO 
po zakończeniu wypożyczenia. 
 

Kaucja za wypożyczenie gry pobierana jest z góry wraz z opłatą za deklarowany czas wypożyczenia, zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni 
dostępnym w wypożyczalni oraz na stronie sklepu www.ksiegralnia.pl

Opłata za wypożyczenie naliczana jest według poniższych zasad:
– minimalny okres wypożyczenia to 72h (3 dni) 
– w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu wypożyczenia, automatycznie naliczana jest opłata za kolejne 72 h
– w przypadku chęci zakupu nowego egzemplarza odpowiednika wypożyczonej gry, od kwoty zakupu od odliczana jest podstawowa  
opłata zadeklarowana przy wypożyczeniu gry (do rabatu nie są doliczone dodatkowe opłaty wynikające z przedłużonego wypożyczenia). 

 
 
 
 
 
 
 
– maksymalny okres wypożyczenia to 2 tygodnie
– możliwe jest wypożyczenie długoterminowe: 
1 tydzień – dwukrotność podstawowej opłaty, 
2 tygodnie – czterokrotność podstawowej opłaty

 
Wypożyczający winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem, w tym czy ilość elementów gry zgodna jest ze spisem.  
Wszelkie zastrzeżenia, braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że wypożyczana gra była kompletna i nie była w żaden sposób uszkodzona.  
Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w wypadku uszkodzenia lub utraty gry lub części jej elementów. 

W wypadku, gdy gra zostanie uszkodzona i/lub zdekompletowana, Wypożyczający zobowiązany jest po uzgodnieniu z pracownikiem  
wypożyczalni w ciągu 14 dni wykonania jednego z poniższych działań:
– Zakup nowej gry i przekazanie jej do wypożyczalni. Z chwilą przekazania nowego egzemplarza własność uszkodzonej lub zdekompletowanej 
gry przechodzi na Wypożyczającego.
– Pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy. 
– Odkupienie od wypożyczalni uszkodzonego egzemplarza gry po cenie rynkowej.
 

Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia gry jeżeli na koncie Wypożyczającego przetrzymywane są już jakieś gry  
lub jeżeli klient nie uregulował jakichkolwiek opłat.
  

Zwrot gry.
W czasie zwrotu gry/gier, pracownik wypożyczalni sprawdza stan opakowania i jej zawartość. (w tym przeliczenie elementów). Następnie 
zwraca kaucję.
Jeżeli podczas zwrotu gry, klient zgłosi, że zgubił lub zniszczył element gry, możliwy do uzupełnienia bezpośrednio u wydawcy, to nie 
będzie to konsekwencji finansowych.
 

Integralną częścia regulaminu jest cennik wypożyczalni znajdujący się na stronie www. 

Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest w sklepie stacjonarnym Ksiegralnia.pl  
w Bielsku Białej oraz na stronie internetowej www.ksiegralnia.pl  
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