UMOWA NAJMU INSTRUMENTU MUZYCZNEGO
Nr _______

zawarta dnia_______ roku w _____________,
pomiędzy:
______(nazwa oraz forma prowadzonej działalności) z siedzibą przy ul. ____,
___-___ ____(miasto), posiadająca numer NIP _____, REGON _____, wpisana
do

KRS

pod

numerem_________

zwanym

w

dalszej

części

umowy

WYNAJMUJĄCYM;
a
__________, zamieszkałym wedle oświadczenia w ___ przy ulicy _____, __-___
____(miasto), legitymującym/legitymująca się dowodem osobistym _____,
wydanym przez_____, posiadający/posiadająca numer PESEL _____ zwanej
w dalszej części umowy NAJEMCĄ.

§1
1. Przedmiotem najmu jest instrument muzyczny marki Yamaha pianino model ______, o numerze seryjnym _____. Szczegółowa
specyfikacja przedmiotu najmu określonajest w załączniku nr 1,
stanowiącym integralną część umowy.
2. Wartość detaliczna przedmiotu najmu wynosi ________zł brutto
(słownie: ________________________________)
3. WYNAJMUJĄCY oświadcza, iż jest uprawniony do dysponowania
przedmiotem najmu, w szczególności do jego wynajęcia.
4. WYNAJMUJĄCY oświadczają, że przedmiot najmu jest wolny od
jakichkolwiek wad prawnych.
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§2
1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, iż oddaje NAJEMCY przedmiot najmu do
używania, a NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz
najmu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej umowie.
2. NAJEMCA oświadcza, iż będzie użytkował przedmiot najmu w sposób
zgodny

z

jego

przeznaczeniem,

zaleceniami

PRODUCENTA

oraz

WYNAJMUJĄCEGO.
3. NAJEMCA oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się
z

parametrami

technicznymi

przedmiotu

najmu,

jego

funkcjonalnościami oraz wyglądem.
4. NAJEMCA oświadcza, iż stan techniczny i właściwości przedmiotu najmu
są mu znane i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
5. NAJEMCA

oświadcza,

iż

dysponuje

wiedzą

i

doświadczeniem

niezbędnym do używania przedmiotu najmu w sposób odpowiadający
jego właściwościom i przeznaczeniu.
6. Wydanie

przedmiotu

najmu

oraz

jego

zwrot

po

zakończeniu

obowiązywania umowy zostaną potwierdzone pisemnym protokołem.
7. NAJEMCA oświadcza, iż przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność
materialną za przedmiot najmu przez okres od momentu jego
przekazania NAJEMCY do momentu jego zwrotu WYNAJMUJĄCEMU.
8. NAJEMCA oświadcza, iż przedmiot najmu będzie się znajdował pod
adresem: _____________________________________
9. Strony zgodnie ustalają, iż przedmiot najmu, szczegółowo opisany w § 1
ust. 1 niniejszej umowy, przez czas jej trwania, będzie znajdował się
wyłącznie pod wskazanym przez NAJEMCĘ w ust. 8 powyżej adresem,
zaś ewentualna zmiana miejsca położenia przedmiotu najmu wymaga
każdorazowej zgody WYNAJMUJĄCEGO, wyrażonej formie dodatkowego
aneksu do umowy. Zmiana miejsca położenia przedmiotu najmu może
dokonać się tylko za pośrednictwem WYNAJMUJĄCEGO na koszt
NAJEMCY.
10.

Dostarczenie przedmiotu najmu oraz jego strojenie odbędzie się

zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie Promocji „TRY & BUY”
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wskazanymi w§ 2 ust. 4 pkt Ii II. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
11.

NAJEMCA oświadcza, iż zobowiązuje się udostępnić przedmiot najmu

w

miejscu

jego

przechowywania

osobie

wskazanej

przez

WYNAJMUJĄCEGO w celu przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prac
polegających na bieżącej konserwacji przedmiotu najmu, napraw oraz
jego strojeniu.
12.

Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie naprawy przedmiotu najmu,

wiążące się z jego wadliwością konstrukcyjnąwykonywanebędą przez
WYNAJMUJĄCEGO i na jego koszt.
13.

NAJEMCA oświadcza, iż zobowiązuje się przez czas trwania niniejszej

umowy do cyklicznego strojenia przedmiotu najmu, nie rzadziej niż raz
na sześć miesięcy, na swój koszt, wyłączenie za pośrednictwem osoby
wskazanej przez WYNAJMUJĄCEGO.
14.

Strony

ustalają,

iż

koszt

strojenia

przedmiotu

najmu

wynosi

________zł (słownie ______).
15.

NAJEMCA

zobowiązuje

się

do

zapłaty

tej

kwoty

na

rzecz

WYNAJMUJĄCEGO w terminie __________ dni od wykonania usługi, za
wyjątkiem dwóch pierwszych strojeń wskazanych w § 2 ust. 10. Do
wskazanej kwoty doliczony zostanie koszt dojazdu serwisanta, na co
NAJEMCA wyraża zgodę.
16.

NAJEMCA zobowiązuje się do zawarcia, w terminie do 14 dni od

dostarczenia
majątkowego

przedmiotu

najmu,

przedmiotu

najmu

umowy
w

pełnego

szczególności

ubezpieczenia
od

wszelkich

uszkodzeń, pożaru, powodzi, zalania, zniszczenia, kradzieży. Dowód
objęcia

ubezpieczeniem

NAJEMCA

niezwłocznie

przekaże

WYNAJMUJĄCEMU.
§3
1. Strony zgodnie ustalają, że czynsz najmu za przedmiot opisany w § 1
ust.

1,

płatny

będzie

w

12

(dwunastu)

miesięcznych

ratach.

Szczegółowy harmonogram płatności czynszu stanowi załącznik nr 3 do
umowy.
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2. Czynsz najmu będzie płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca na
podstawie wystawionej przez WYNAJMUJĄCEGO faktury VAT.
3. Czynsz najmu płatny będzie w gotówce lub dokonywany przelewem na
rachunek bankowy WYNAJMUJĄCEGO o nr _____________________ W
przypadku przelewu za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku
bankowego WYNAJMUJĄCEGO.
4. WYNAJMUJĄCY będzie wystawiał NAJEMCY co miesiąc fakturę VAT
obejmująca czynsz za dany miesiąc.
5. NAJEMCA upoważnia WYNAJMUJĄCEGO do wystawiania faktur VAT bez
swego podpisu.
6. W przypadku opóźnienia w płatności czynszu najmu NAJEMCA zapłaci
WYNAJMUJĄCEMU odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień
zwłoki.
1. NAJMECA

zobowiązuje

zabezpieczającej

w

się

do

zapłaty

WYNAJMUJĄCEMU

wysokości_________________(słownie:

kaucji

___________)

złotych, płatnej wraz z pierwszą ratą czynszu najmu, w terminie
określonym przez harmonogram płatności, o jakim mowa w ust. 1, nie
później jednak niż do dnia poprzedzającego dostarczenie przedmiotu
najmu przez WYNAJMUJĄCEGO na adres wskazany przez NAJEMCĘ.
2. Kaucja zabezpieczająca zwracana jestNAJEMCY w terminie 14 dni
roboczych,

licząc

WYNAJMUJĄCEMU,

od

dnia

pod

zwrotu

instrumentu

warunkiem

muzycznego

nieujawnienia

przez

WYNAJMUJĄCEGO żadnych uszkodzeń przedmiotu najmu. W przypadku
wystąpienia

jakichkolwiek

szkód

na

przedmiocie

najmu

WYNAJMUJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia wartości szkody z
kaucji zabezpieczającej NAJEMCY.
3. Niniejsze

uprawnienie

nie

wyłącza

prawa

WYNAJMUJĄCEGO

do

dochodzenia od NAJEMCY ewentualnego odszkodowania na zasadach
ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
4. WYNAJMUJĄCY ma prawo wykorzystać kaucję na pokrycie należności
wynikających z umowy najmu do uiszczenia których zobowiązany jest
NAJEMCA, w szczególności na pokrycie zaległego czynszu, jak też na
pokrycie innych należności wynikłych z niewykonania lub nienależytego
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wykonania umowy najmu przez NAJEMCĘ, w szczególności szkody z
tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu oraz
należność za usługę transportu i strojenia.
5. W przypadku wykorzystania kwoty kaucji w całości lub części NAJEMCA
zobowiązany jest uzupełnić kaucję do pełnej kwoty w terminie 7 dni od
dnia poinformowania NAJEMCY przez WYNAJMUJĄCEGO o wykorzystaniu
kwoty kaucji lub jej części, w formie pisemnej lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
6. W przypadku wykupu przez NAJEMCĘ przedmiotu najmu, zgodnie z
postanowieniami § 6, WYNAJMUJĄCY zwróci kwotę kaucji w terminie do
21 dni od zapłaty kwoty ostatniej raty i kwoty różnicy między ceną
detaliczną przedmiotu najmu a sumą dotychczas uiszczonych czynszów
najmu.

§4
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony – 12miesięcy (słownie:
dwanaście) licząc od dnia___________ do dnia ____________.
§5
1. Po

zakończeniu

obowiązywania

niniejszej

umowy

NAJEMCA

zobowiązuje się oddać WYNAJMUJĄCENU przedmiot najmu w stanie
nie pogorszonym, uwzględniając normalny sposób jego użytkowania.
W przypadku powstania uszkodzeń w przedmiocie najmu wynikłych z
nieprawidłowego

użytkowania,

NAJEMCA

zobowiązany

jest

do

poniesienia kosztów ich usunięcia przez osobę wskazaną przez
WYNAJMUJĄCEGO,

profesjonalnie

trudniącą

się

tego

rodzaju

naprawami.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż po zakończeniu obowiązywania
przedmiotowej

umowy

WYNAJMUJĄCY

protokolarnie

odbierze

przedmiot najmu z miejsca jego przechowywania, o jakim mowa w §
2 ust. 8

niniejszej umowy, na swój koszt i ryzyko.Strony zgodnie

oświadczają, iż w przypadku uniemożliwienia przez NAJEMCĘ odbioru
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przedmiotu najmu przez WYNAJMUJĄCEGO z miejsca, o jakim mowa
w § 2 ust. 8 niniejszej umowy, WYNAJMUJĄCEMU przysługiwać będzie
prawo do naliczenia kary za bezumowne korzystanie z przedmiotu
najmu w wysokości trzy krotności ostatniej stawki czynszu najmu, do
jakiej zapłaty obowiązany był NAJMECA, za każdy rozpoczęty miesiąc
bezumownego korzystania z przedmiotu najmu przez NAJĘMCĘ.
3. Zapłata przez NAJEMCĘ karyzgodnie z niniejszą umową nie wyklucza
dochodzenia

przez

WYNAJMUJĄCEGO

odszkodowania

przewyższającego jej kwotę.
§6
1. Strony zgodnie ustalają, iż NAJEMCY terminowo uiszczającemu czynsz
najmu przysługuje uprawnienie do wykupienia przedmiotu najmu.
2. Oświadczenie o wykupieniu przedmiotu najmu NAJEMCA może zgłosić
WYNAJMUJĄCEMU najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu najmu.
3. Z chwilą zapłaty ostatniej raty czynszu najmu oraz kwoty różnicy
między wartością detaliczną przedmiotu najmu wskazaną w § 1 ust. 2, a
sumą dotychczas uiszczonych czynszów najmu, własność przedmiotu
najmu przechodzi na NAJEMCĘ bez konieczności składania przez Strony
w tym zakresie dodatkowych oświadczeń.
4. Płatność kwoty wskazanej w ust. 3 powyżej nastąpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez WYNAJMUJĄCEGO.
§7
Strony zgodnie ustalają, że NAJEMCA nie może oddać przedmiotu najmu
osobom trzecim w podnajem lub też do bezpłatnego używania, zarówno w
całości, jak i w jakiejkolwiek części bez uzyskania pisemnej zgody
WYNAJMUJĄCEGO, a także nie może przenieść praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na inne osoby trzecie.

§8
NAJEMCA nie może dokonać ulepszeń i przeprowadzać modernizacji
przedmiotu najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego.
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§9
1. WYNAJMUJĄCEMU

przysługuje

prawo

do

natychmiastowego

wypowiedzenia umowy najmu w przypadku:
a. zwłoki NAJEMCY z zapłatą czynszu najmu przekraczającej ___________
dni, licząc od dnia w którym miała nastąpić zapłata czynszu najmu.
b. stwierdzenia, iż na skutek działania NAJEMCY przedmiot najmu uległ
rażącemu pogorszeniu
c. naruszenia przez NAJEMCĘ któregokolwiek z postanowień niniejszej
umowy, a w szczególności w przypadku:
I.

stwierdzenia

nie

zapewnienia

przez

NAJEMCĘ

należytych

warunków przechowywania, eksploatacji i obsługi technicznej
przedmiotu najmu,
II.

dokonywania przez NAJEMCĘ zmian i przeróbek w przedmiocie
najmu,

III.

faktycznego lub umownego udostępnienia przez NAJEMCĘ
przedmiotu

najmu

do

użytkowania

osobie

trzeciej

bez

uzyskania uprzednio zgody pisemnej WYNAJMUJĄCEGO.
IV.

nie zawarcia przez NAJEMCĘ umowy pełnego ubezpieczenia
majątkowego przedmiotu najmu.

1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przewidziane w ust. 1 może
zostać złożone w każdy możliwy sposób umożliwiający NAJMECY w toku
zwykłych czynności zapoznanie się z jego treścią, w szczególności
poprzez przesłanie oświadczenia na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej.
2. W

przypadku

złożenia

natychmiastowym

przez

WYNAJMUJĄCEGO

wypowiedzeniu

umowy

w

oświadczenia

związku

z

o

realizacją

przesłanek wskazanych w ust. 1 zastosowanie ma odpowiednio § 5
niniejszej umowy.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez WYNAJMUJĄCEGO z
przyczyn leżących po stronie NAJEMCY, NAJEMCA zobowiązany będzie do
zapłaty

na

rzecz

WYNAJMUJĄCEGO

trzymiesięcznego czynszu.
7

kary

umownej

w

wysokości

4. Pomimo zastrzeżonej kary umownej określonej w ust. 4 WYNAJMUJĄCY
będzie uprawniony do dochodzenia od NAJEMCY odszkodowania w
pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym w przypadku zaistniałej szkody, za którą odpowiedzialność
ponosi NAJEMCA.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy
mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony
poddają rozstrzygnięciu właściwym dla siedziby WYNAJMUJĄCEGO
sądom powszechnym.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy i jej załączników
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Adresami dla doręczeń ewentualnej korespondencji dla Stron umowy
będą adresy wskazane komparycji umowy. W razie zmiany adresu lub
wyboru innego adresu do korespondencji niż wskazany w zdaniu
poprzedzającym,

każda

ze

Stron

zobowiązuje

się

niezwłocznie

zawiadomić o tym drugą Stronę w formie listu poleconego lub poprzez
e-mail. Ponadto Strony wyrażają zgodę na przesyłanie sobie informacji
drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail:
adres e-mail WYNAJMUJĄCEGO – …………………………..
adres e-mail NAJEMCY - …...................................
Strony oświadczają, iż powyższe adresy są wiążące i przesyłanie na nie
oświadczeń w zakresie dopuszczalnym w niniejszej umowie jest w pełni
skuteczne. Zmiana adresu e-mail wymaga powiadomienia o tym
drugiej Strony w formie pisemnej.

5. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej
umowy:
a. załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu najmu
8

b. załącznik nr 2 - Harmonogram spłat
c. załącznik nr 3 - Regulamin Promocji „TRY & BUY”
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron umowy.

WYNAJMUJĄCY
NAJEMCA

Załącznik nr 1
do UMOWY NAJMU INSTRUMENTU MUZYCZNEGO o numerze
__________
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU NAJMU

np. Pianino Yamaha B3EPE

ROZMIAR

DZWIECZNICA

OBUDOWA

Wysokość

121 cm

Szerokość

152 cm

Głębokość

61 cm

Waga

237 kg

Urządzenie
pedałowe

3 pedały: prawy pedał forte, lewy pedał unacorda,
środkowy pedał moderator

Szkielet

Wykonany z drewna egzotycznego – nyatoh, 3 belki
pionowe środkowe

Rama żeliwna

żeliwo szare, odlewane, piaskowana i lakierowana rama
żeliwna połączona ze szkieletem minimum dwoma
sztycami, układ ramy
żeliwnej krzyżowy z zamkniętym polem kołków
stroikowych, w partii wiolinu I i II listwa kapodaster (brak
agraf), w partii basowej
sztyft,

Strojnica

Wykonana z twardej sklejki klonowej

Płyta
rezonansowa

Wykonana ze sklejki z fornirowana powierzchnia (świerk
rezonansowy), grubość płyty rezonansowej od 7,2 mm do
7,5 mm równa na
całej powierzchni, żebra wykonane ze świerku
rezonansowego, ilość żeber od 11 do 13,
mostek basowy półkolisty 3-czesciowy wykonany z klonu,
próg wiolinowy wykonany z klonu, nakładka progu
wiolinowego wykonana z buku,
mostek basowy i próg wiolinowy grafitowany, sztyfty na
mostku basowym i progu wiolinowym półokrągłe,

Naciąg

Struny wiolinowe okrągłe, struny basowe rdzeń okrągły,
nawój mosiądz.
Rozmieszczenie strun w poszczególnych rejestrach:
BAS
-12 strun basowych – chór jednostrunowy,
- 18 chórów basowych – chór dwustrunowy,
WIOLIN
- 2 chóry dwustrunowe nawijane,
- 24 chóry 3-strunowe stalowe,
- 32 chóry 3-strunowe stalowe.
Struny basowe nawijane posiadają ejskefortepianowa. W
partii basowej tzw. martwe części strun nie są wytłumione.
Kołki stroikowe wykonane ze stali – nie niklowane, ilość
zwojów strun na kołkach stroikowych – 3.

W wykończeniu
czarny wysoki
połysk lakier
poliestrowy

Nakrywa górna 1-czesciowa
Nakrywa klawiaturowa 3-czesciowa, brak miękkiego
zamknięcia nakrywy klawiaturowej, tylna cześć nakrywy
płaska, zawias nakrywy
klawiaturowej metalowy
Nogi 1-czesciowe
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Elementy obudowy wykonane z płyty MDF.
Spód pianina i listwa pedałowa wykonane ze sklejki.
MECHANIZM

KLAWIATURA

Młotki

z filcem podkładowym (unterfilz), rdzeń młotków wykonany
z buku, młotki wklejone saklejem syntetycznym, młotki
sprofilowanie i po
intonacji wstępnej i ostatecznej, długość młotków: bas min.
66 mm, wiolin min. 74 mm, szerokość młotków min. 11
mm. Listwa spoczynkowa młotków 1-czesciowa ruchoma.

Tłumiki

Główki tłumików – buk, baryłki tłumików – buk, dźwignie
tłumikowe – buk, poduszki tłumikowe – filc najwyższej
jakości.

Elementy
mechanizmu

Dźwignia orzecha – buk, przeciwchwytnik –buk, dźwignie
główne – buk, chwytnik – buk, popychacz wykonany z
tworzywa ABS,
baryłka wyzwalacza wykonana z tworzywa ABS, belka
konstrukcyjna mechanizmu wykonana z duraluminium,
listwa oporowa
popychaczy – buk, listwa oporowa tłumików – sosna, listwa
baryłek wyzwalaczy – buk,
Dźwignie orzecha bez płytek i wkrętów płytek orzecha.
Mechanizm osadzony na 2 nóżkach i śrubach oporowych
mechanizmu.

W całości
wykonana ze
świerku,
posiada tylny
opad

Nakładki klawiaturowe całe tony i półtony wykonane z
plexi.
Sztyfty środkowe klawiaturowe – mosiądz.
Sztyfty przednie – niklowane
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Załącznik nr 2
do UMOWY NAJMU INSTRUMENTU MUZYCZNEGO o numerze
__________
NUMER RATY
WYNAJMU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DATA SPŁATY

KWOTA

10.04.2020
10.05.2020
10.06.2020
10.07.2020
10.08.2020
10.09.2020
10.10.2020
10.11.2020
10.12.2020
10.01.2021
10.02.2021
10.03.2021

1,23 zł brutto
1,23 zł brutto
……… zł brutto
……… zł brutto
……… zł brutto
……… zł brutto
……… zł brutto
……… zł brutto
……… zł brutto
……… zł brutto
……… zł brutto
……… zł brutto
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Załącznik nr 3
do UMOWY NAJMU INSTRUMENTU MUZYCZNEGO o numerze
__________
REGULAMIN PROMOCJI „TRY & BUY”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „TRY & BUY” (zwanej dalej „Promocją”) jest
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady,
mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji, jak również
prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji.
3. Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
a) Pianino Yamaha Serii B – pianino akustyczne Yamaha B1, B2
lub B3 w wykończeniu czarny połysk;
b) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i zamieszkała na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, jak również osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, , prowadząca we
własnym

imieniu

działalność

gospodarczą

lub

zawodową

i

dokonująca czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej
działalnością

gospodarczą

lub

zawodową,

z

siedzibą

na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
c) Dealer

–

……………………………………………………..

…………………………………………………………………….
d) Stary instrument – używane pianino akustyczne znajdujące się
u Uczestnika.
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e) Pakiet świadczeń – zbiór profitów do których uprawniony jest
Uczestnik w przypadku zakupu albo wynajmu Pianina Yamaha
Serii B.
4. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Promocja trwa od 30.03.2020 roku, godz. 00:01 do 31.12.2020,
godz. 23:59:59 lub do wyczerpania Pianin Yamaha Serii B;
6. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z
dnia 2019.05.08).
7. Promocja ma na celu popularyzację pianin akustycznych Yamaha
serii B.
§2
Zasady uczestnictwa w Promocji
1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który zdecyduje się na
zakup lub wynajem u Organizatora Pianina Yamaha Serii B.
2. Promocja odnosi się do:
a) sprzedaży Pianina Yamaha Serii B
b) wynajmu Pianina Yamaha Serii B
3. W zakresie sprzedaży Pianina Serii B:
a) Każdy Uczestnik, który zakupi Pianino Yamaha Serii B otrzyma od
Organizatora Pakiet świadczeń obejmujący:
I.

transport Pianina Yamaha Serii B w promieniu 50 km
(słownie: pięćdziesięciu)

od Dealera u którego dokonano

zakupu wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez
Uczestnika;
II.

4 (słownie: cztery) profesjonalne strojenia Pianina Yamaha
Serii

B

wykonane

przez

stroiciela

wskazanego

przez

Organizatora: pierwsze zaraz po dostawie, drugie w ciągu
35 dni od pierwszego strojenia, kolejne dwa strojenia w
odstępie 6 miesięcy (słownie: sześciu).Wszystkie strojenia
zostaną

wykonane

w

okresie

18

osiemnastu) od pierwszego strojenia.
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miesięcy

(słownie:

III.

bezpłatny odbiór Starego instrumentu od Uczestnika w
promieniu 50 km (słownie: pięćdziesięciu) od Organizatora
u którego dokonano zakupu

4. W zakresie wynajmu Pianina Serii B:
a) Każdy Uczestnik, który wynajmie od Organizatora Pianino Yamaha
Serii B otrzyma od Organizatora Pakiet świadczeń obejmujący:
I.

transport Pianina Yamaha Serii B w promieniu 50 km
(słownie:
dokonano

pięćdziesięciu)
zakupu

wraz

od

Organizatora

z

wniesieniem

u

którego

do

miejsca

wskazanego przez Uczestnika;
II.

2 (słownie: dwa) profesjonalne strojenia Pianina Yamaha
Serii

B

wykonane

przez

stroiciela

wskazanego

przez

Organizatora. 1 (słownie: pierwsze) strojenie odbędzie się
zaraz po dostawie, 2 (słownie: drugie) strojenie odbędzie
się w drugim miesiącu wynajmu.
III.

ustalenie 2 (słownie: dwóch) pierwszych rat wynajmu
Pianina Yamaha Serii B na kwotę 1,23 PLN brutto (słownie:
jeden złoty dwadzieścia trzy grosze)

IV.

bezpłatny odbiór Starego instrumentu od Uczestnika w
promieniu 50 km (słownie: pięćdziesięciu) od Organizatora
u którego wynajęto Pianina Yamaha Serii B.

b) Szczegóły

wynajmu

ustanowione

będą

w

umowie

najmu

instrumentu dostarczonej Uczestnikowi przez Organizatora.
5. Pakiet świadczeń nie obejmuje pomocy na następujących obszarach:
a) usterki oraz uszkodzenia mechaniczne Pianina Yamaha Serii B;
b) zużycie eksploatacyjne podzespołów Yamaha Serii B
6. Promocja

nie

łączy

się

z

żadnymi

innymi

szczególności:
a) z ratami 0%;
b) zniżkami edukacyjnymi;
c) innymi udzielonymi lub oferowanymi rabatami.
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promocjami,

w

7. W

przypadku

Uczestników

biorących

udział

w

Promocji

w

charakterze konsumentów wartość świadczeń wchodzących w skład
Promocji, stanowiących nagrodę w Promocji, jest zwolniona od
podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.
1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (t.j.Dz.U.2019.1387 t.j.)

§3
Dane osobowe
1. Administratorem

danych

osobowych

Uczestników

jest

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z
przystąpieniem do Promocji (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016

r.

w

sprawie

przetwarzaniem

ochrony

danych

osób

osobowych

fizycznych
i

w

w

sprawie

związku

z

swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej
„RODO”).
3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
a) celu organizacji i prowadzenia Promocji,
b) komunikacji z Uczestnikami,
c) świadczenia usług określonych w Regulaminie.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników

w

celach wskazanych w ust. 3 powyżej, ich dane osobowe mogą być
udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do
realizacji Promocji i świadczenia usług w ramach Promocji;
b) organom

administracji

publicznej

oraz

podmiotom

wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów administracji publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów prawa.
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5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie
przeprowadzenia akcji promocyjnej „TRY & BUY”. Informacje te są
ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora.
6. Administrator

może

powierzyć

w

drodze

pisemnej

umowy

przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w
określonym

przez

niego

celu

i

zakresie

koniecznym

do

przeprowadzenia akcji promocyjnej „TRY & BUY”, zgodnie z art. 28
RODO.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji

celów,

w

tym

w

zakresie

przeprowadzenia

akcji

promocyjnej „TRY & BUY” przez okres potrzebny do realizacji
niniejszej Akcji Promocyjnej.
9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia,
przetwarzanie

wniesienia
danych

sprzeciwu,
osobowych

do
w

wycofania
dowolnym

zgody

na

momencie.

Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało
miejsce przed wycofaniem zgody.
10.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
11.

W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 9 należy

skontaktować

się

z

Inspektorem

Danych

Osobowych

pośrednictwem adresu e-mail ……………………………………...

§4
Postanowienia końcowe
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za

1. Przystąpienie do Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest
równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego
Regulaminu oraz jego akceptacją.
2. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod
adres: ……………………..
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno
majątkowe

jak

i

niemajątkowe,

poniesione

przez

Uczestnika

Promocji.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w
niniejszym

Regulaminie,

przy

czym

zmiany

te

nie

mogą

w

jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników
Promocji. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na
stronie internetowej ……………………………………………. oraz będą
dostępne w siedzibie Organizatora. Informacje o Promocji można
uzyskać

również

(czynny

w

pod

dniach

numerem
od

telefonu

poniedziałku

do

…………………………
piątku

w

godz.

………………………, opłata za połączenie według cennika operatora).
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter
jedynie informacyjny.
7. W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

zastosowanie ma Kodeks cywilny.
8. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w
związku z przedmiotową Promocją, jest sąd powszechny, właściwy
dla siedziby Organizatora.
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