UMOWA WYPOŻYCZENIA
Zawarta w dniu ............................. w ………………..., pomiędzy
Rafałem Czechem, , Mniszek 110, 23-275 Gościeradów, NIP 7151815703, REGON 366550174,
zwaną w dalszej części umowy Wypożyczalnią, a
[Nazwa / Imię i Nazwisko]: ..................................................................................................….…...…,
[Adres] .........................................................................................................................................….…,
[Tel] .................................… [NIP] ........................................... [PESEL] ..........................................,
legitymującym się dowodem tożsamości: [Seria /Numer] ..............……………………………,
Numer karty płatniczej …………………………………………………………………………,
zwanym dalej Wypożyczającym.
§1 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu mobilnego, według dołączonego do umowy
załącznika nr 1, zwany w dalszej części umowy Sprzętem.
§2 Terminarz
1. Umowa wypożyczenia może być zawarta wyłącznie na okres pełnych dób wypożyczeniowych,
przy zastrzeżeniu, iż jedna doba wypożyczeniowa jest o najkrótszym możliwym czasem
wypożyczenia sprzętu. Przyjmuje się, iż doba wypożyczeniowa trwa od godziny 18:00 do godziny
17:00 dnia następnego.
2. Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu w dniu podpisania niniejszej umowy.
3. Sprzęt zostanie zwrócony Wypożyczalni w dniu .............................. Łączny czas wypożyczenia
wynosi ............................. dni.
4. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Wypożyczalni Wypożyczający zostanie
obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny
wypożyczenia sprzętu.
§3 Stan techniczny sprzętu
1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie
oraz zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym
podpisem.
2. Wypożyczalnia po otrzymaniu sprzętu z wypożyczenia w dniu określonym w par. 2 ust. 3
zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego.
3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia zobowiązuje się do
poinformowania o tym Wypożyczającego w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zwrotu
określonej w par. 2 ust 3.
4. Jeśli zwrócony sprzęt będzie wymagał czyszczenia, koszty tej operacji ponosi Wypożyczający.

§4 Zobowiązania Wypożyczającego
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem
i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego
nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie uszkodzenia sprzętu.
§5 Kary umowne
1. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi
Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
2. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie,
gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim
przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu,
według cennika przedstawionego przez Wypożyczalnię i dołączonego do niniejszej umowy.
3. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość
naliczenia kary za zwłokę w wysokości opłaty za wypożyczenie sprzętu na jeden dzień, przy
każdym dniu zwłoki w oddaniu sprzętu.
§6 Opłaty umowne
1. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za dobę wypożyczeniową i pobierane są z góry
za cały okres wypożyczenia.
2. Wypożyczający uiszcza w dniu podpisania niniejszej umowy opłatę tytułem czynszu za cały
okres wypożyczenia zgodnie z umową w kwocie: ............................. złotych.
(słownie:
.............................................................................................................................…)
oraz kaucję w wysokości ............................. złotych (słownie: ...................................................…).
3. Opłata z tytułu czynszu, o której mowa w ust. 2 zostanie obniżona do wysokości 1 zł (słownie:
jednego złotego) za każdą dobę wypożyczeniową, w przypadku wyrażenia przez Wynajmującego
zgody na wykorzystanie wizerunku do celów informacyjno – promocyjnych. Wyrażenia zgody
następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego oświadczenia, stanowiącego załącznik numer 2
do niniejszej umowy.
4. Kaucja, o której mowa w ust. 2 zostanie zwrócona Wypożyczającemu na wskazany przez
Wypożyczającego rachunek bankowy, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zwrotu określonej
w par. 2 ust 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Sprzętu lub konieczności jego czyszczenia
kwota kaucji zostanie przeznaczona na pokrycie tych kosztów.
5. Opłata z tytułu czynszu, o której mowa w ust. 2 dokonana zostanie przez Wynajmującego
w chwili rezerwacji Sprzętu, w formie bezgotówkowej, przy użyciu formularza do płatności
internetowych zamieszczonego w witrynie internetowej pod adresem www.wirtualne-gogle.pl
6. Opłata z tytułu kaucji, o której mowa w ust. 2 dokonana zostanie przez Wynajmującego w formie
gotówkowej, w chwili wydania mu Sprzętu przez Wypożyczalnie. Wypożyczalnia zobowiązuje
się do wystawienia pokwitowania uregulowania kaucji.

§7 Postanowienia dodatkowe
1. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla
siedziby Wypożyczalni.
3. Zwrotu wypożyczonego sprzętu nastąpi w miejscu jego Wypożyczenia po wcześniejszym
umówieniu godziny odbioru z Wypożyczającym.
4. Umowę oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§8 Dane osobowe
1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wypożyczającego w czasie trwania
umowy jest Wypożyczalnia.
2.Dane osobowe Wypożyczającego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez
zawiera załącznik numer 4 do niniejszej umowy.
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