
OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU PODIUM 

OKRES WYNAJMU I CENA 

1. Podstawowy okres wynajmu podium wynosi 8 godzin, liczony od momentu 
ukończenia montażu do rozpoczęcia demontażu konstrukcji. Godzinę gotowości (porę, 
o której możliwe jest rozpoczęcie montażu) oraz godzinę zakończenia imprezy (porę, 
o której możliwe jest rozpoczęcie demontażu) określa się w zamówieniu.   

2. Wynajem na dłuższy okres wiąże się z dopłatą uzależnioną od terminu i okresu 
wynajmu. 

3. Cena wynajmu jest uzależniona od miejsca montażu oraz terminu i okresu wynajmu, 
dlatego wszelkie zapytania wyceniane są indywidualnie. 

4. Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę wynajmu. Klient wykupuje ubezpieczenie 
we własnym zakresie i na własny koszt. 

5. Wykonanie grafik na podium jest dodatkowo płatne. Koszt wykonania 1m 
kwadratowego grafiki, na taśmie magnetycznej, na podstawie przesłanego przez 
klienta projektu, wynosi 250 zł netto. Termin przesłania projektu to minimum 7 dni 
przed datą wynajmu podium.  

6. Możliwe jest wykonanie grafik na podium we własnym zakresie i dostarczenie ich 
ekipie montażowej na czas rozpoczęcia montażu. W przypadku niedostarczenia grafik 
przez zamawiającego, cena wynajmu nie ulega obniżeniu.  

7. Cena najmu podium: 
• Do 8 h – 800 zł netto 
• 8-24 h – 1200 zł netto 
• 24-48 h – 2100 zł netto  

 

 REZERWACJA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ 

1. Rezerwacje na wynajem podium przyjmowane są za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem: kontakt@superpodiumwynajem.pl lub telefonicznie pod 
numerem 601 233 100.  

2. Potwierdzeniem otrzymania rezerwacji jest faktura proforma, która określa całkowitą 
wartość zamówienia oraz termin płatności zadatku i wynagrodzenia. 

3. Potwierdzeniem dokonaniem rezerwacji i złożeniem zamówienia jest wpłata 50% 
zadatku. 

4. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi – prosimy o rozwagę przy składaniu 
zamówienia. 

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia na krócej niż 7 dni przed jego realizacją, 
wartość zamówienia nie podlega obniżeniu, a otrzymana zapłata nie podlega 
zwrotowi. 

6. Płatność końcowa za wynajem następuje po zakończeniu montażu podium.  

 MONTAŻ i DEMONTAŻ 

1. Wynajem podium obejmuje jego montaż i demontaż. Przez wzgląd na specyfikę 
konstrukcji nie ma możliwości wykonania montażu i demontażu podium we własnym 
zakresie.  

2. Montaż podium wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników 
i innych nierówności lub przeszkód). Montaż na terenie nierównym, rozumianym jako 



ten, który wymaga wykonania dodatkowych prac, musi zostać zgłoszony przez klienta 
przy składaniu zamówienia. 

3. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu podium, który powoduje 
konieczność ich przenoszenia lub przewożenia wiąże się z dopłatą uzależnioną 
od stopnia utrudnienia, ustalaną przy składaniu zamówienia. 

4. Przed rozpoczęciem montażu i demontażu niezbędna jest obecność upoważnionego 
reprezentanta klienta (najemcy). Brak takiej osoby może spowodować rozwiązanie 
umowy wynajmu w trybie natychmiastowym z winy klienta. 

5. Montaż wykonywany jest według otrzymanych wytycznych/wskazówek. Zmiana 
miejsca montażu po jego wykonaniu, rozumiana jest jako wymagająca wykonania 
dodatkowej pracy i jest dodatkowo płatna. 

6. Wszelkie uwagi dotyczące stanu podium należy zgłaszać ekipie montażowej 
bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane w późniejszym terminie - jako 
niemożliwe do weryfikacji - nie będą uwzględniane. 

7. Montaż podium na terenie otwartym może zostać wstrzymany, opóźniony lub 
odwołany z powodu tak zwanej siły wyższej, tj. jeżeli warunki atmosferyczne (burza, 
wiatr, ulewny deszcz, śnieg itp.) nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac 
montażowych. 

8. Podium może zostać zdemontowane podczas imprezy na terenie otwartym, jeżeli 
warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu użytkowników i/lub 
mogą spowodować jego uszkodzenie. 

9. Montaż/demontaż w godzinach nocnych (od 21.00 do 7.00) stanowi koszt dodatkowy 
ustalany indywidualnie z klientem przy składaniu zamówienia. 

 TRANSPORT 

1. Transport podium wliczony jest do usługi montażu i demontażu. Niniejszy koszt 
wzrasta wraz z odległością od Gdańska. 

• dojazd od 1 km do 100 km – 1300 zł 
• dojazd od 101 km do 300 km – 1700 zł 
• dojazd od 301 km do 500 km – 2600 zł 
• dojazd powyżej 500 km – do indywidualnej wyceny 

 ZASADY UŻYTKOWANIA 

1. Klient (najemca) jest odpowiedzialny za stan wynajmowanego podium od momentu 
jego odbioru po montażu, aż do momentu jego zwrotu ekipie montażowej. 

2. Klient (najemca) odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia podium powstałe w 
okresie wynajmu, w tym te, które są spowodowane działaniem osób trzecich, a także 
czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, gradobicie, śnieżyca itp.) 

3. Klient (najemca) ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wynajmującemu wszelkie 
nieprawidłowości dotyczące wynajmowanego podium, które mogą mieć wpływ 
na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania jakichkolwiek szkód. 

 BEZPIECZEŃSTWO 

1. W celu zagwarantowania bezpiecznego użytkowania podium klientowi (najemcy) 
udzielamy ustnego instruktażu z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i postępowania 
w sytuacjach awaryjnych. 



2. Klient jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim korzystającym z podium 
instruktażu ich bezpiecznego użytkowania. 

3. W obrębie wynajmowanego podium klient jest zobowiązany do zapewnienia 
przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. 

4. Klient akceptuje fakt, że użytkowanie podium w terenie otwartym musi zostać 
wstrzymane, jeżeli występują niekorzystne warunki atmosferyczne. W szczególności 
silne podmuchy wiatru, tj. przekraczające 10 m/s.   

 

GWARANCJA NIEZAWODNOŚCI 

1. Działamy w pełni profesjonalnie i odpowiedzialnie. Dostarczymy podium (czyste i 
zadbane) oraz będziemy na czas, a montaż wykonamy zgodnie z ustalonym 
harmonogramem prac. 

2. Gwarantujemy, że współpracując z nami się nie zawiedziesz. Jako jedyni na rynku 
posiadamy takie podium, a nasza ekipa montażowa posiada bogate doświadczenie w 
tego tupu realizacjach, dojeżdżamy własnym samochodem dostawczym. Dlatego 
potrafimy skutecznie zaradzić każdej sytuacji awaryjnej. 

  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących wynajmu prosimy o niezwłoczny 
kontakt telefoniczny na numer dyżurny: 601 233 100 


