Regulament de inchiriere si utilizare
a jocurilor deschise din colectia CBG

Pentru ca v-ati dorit si pentru ca va apreciem, va punem la dispozitie spre inchiriere jocurile deschise din colectia
noastra.
1. Poti inchiria oricare dintre jocuri, atat timp cat:
1.1. Este in lista jocurilor de inchiriat.
1.2. Nu este rezervat pentru o alta persoana (jocul rezervat poate fi pastrat deoparte maxim 24 ore). Rezervarile
se pot face telefonic (0736465213), pe mail (contact@cbgshop.ro) sau in cadrul locatiei CBG (str. George Enescu,
nr. 25, Bucuresti, @Journey Pub)
1.3. Nu este jucat, in momentul solicitarii inchirierii, de catre un alt grup.
2. Cum inchiriezi:
2.1. Pentru fiecare joc inchiriat se achita un tarif de inchiriere pe joc / zi, la momentul in care ridici jocul/jocurile
din locatie (lista detaliata a jocurilor si tarifelor o regasesti mai jos)
2.2. La momentul inchirierii vei specifica numarul de zile de inchiriere pe care il doresti.
2.3. Ziua de inchiriere se calculeaza de la ora inchirierii jocului.
2.4. Daca returnezi jocul in mai putin de 24 ore se va percepe tariful pentru o zi de inchiriere.
2.5. In conditiile prezentului regulament poti inchiria maxim 3 jocuri de baza si maxim 3 extensii in acelasi timp.
Pentru un volum mai mare te rugam sa ne contactezi pentru mai multe detalii.
2.6. Pentru a avea o situatie cat mai clara, te rugam sa iti aloci maxim 10 minute in momentul inchirierii jocurilor
pentru a verifica piesele cu echipa CBG si pentru a semna Procesul Verbal de predare-primire.
3. Garantii:
3.1. Pentru fiecare joc inchiriat se percepe o garantie standard, confom fisierului "LISTA JOCURILOR DISPONIBILE
PENTRU INCHIRIERE".
3.2. In momentul returnarii jocurilor inchiriate garantia se inapoiaza, daca sunt respectate conditiile de la
punctele 5 si 7.3 din prezentul regulament.
3.3. In cazul in care inchiriezi 2 sau mai putine jocuri (inclusiv extensii), in loc de garantia mentionata la pct. 3.1,
poti sa prezinti un act de identitate, sub forma de garantie pe perioada inchirierii. Vei achita in continuare tariful
de inchiriere pe joc / zi la momentul in care ridici jocul/jocurile din locatie, dar nu mai ai costuri extra cu
garantia.
4. Intarzieri:
4.1. Pentru fiecare zi de intarziere se va calcula un tarif in functie de pretul standard de inchiriere a
jocului/jocurilor inchiriate. (ex: inchiriezi un joc in valoare de 5 lei/zi si intarzii 2 zile => trebuie sa mai achiti 10
lei pentru intarziere).
4.2. Ziua de intarziere intra in vigoare dupa expirarea termenului stabilit in momentul inchirierii si va fi achitata
integral indiferent de numarul de ore depasit.
5. Returnarea jocurilor inchiriate:
- jocurile returnate trebuie sa prezinte toate piesele si/sau accesoriile la fel ca in momentul ridicarii.
- in cazul in care se constata lipsuri sau deteriorari ale pieselor si/sau accesoriilor, se va retine garantia aferenta.
6. Discount-uri:
6.1. In functie de numarul de zile de inchiriere, beneficiezi de discount, dupa cum umeaza:
- 2 zile de inchiriere, pentru fiecare joc - 10% discount
- 3 zile de inchiriere, pentru fiecare joc - 20% discount
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- 4 zile de inchiriere, pentru fiecare joc - 25% discount
- mai mult de 5 zile de inchiriere, pentru fiecare joc - 30% discount
6.2. Discount-urile nu se cumuleaza.
6.3. In cazul unor discount-uri speciale datorate unor campanii in derulare, se va aplica discount-ul cel mai
favorabil pentru tine.
7. Generalitati:
7.1. Prin inchirierea jocurilor iti asumi ca ai luat la cunostinta prezentul regulament, il intelegi si il respecti pe
toate perioada in care jocurile se afla in posesia ta.
7.2. Prezentul regulament este publicat pe
www.cbgshop.ro/upload/Regulament_de_inchiriere_si_utilizare_a_jocurilor_din_colectia_CBG fiind accesibil
oricarei persoane interesate.
7.3. Prin inchirierea jocurilor din colectia CBG, te obligi sa iei toate masurile necesare in vederea returnarii
acestora in conditiile in care le-ai primit, sa nu le deteriorezi si sa nu le pierzi, precum si sa te asiguri ca acestea
nu sunt afectate de factori externi.

Iti multumim!
Echipa CBG
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