
Umowa wypożyczenia dla celów testowych (_____________)

zawarta pomiędzy:

GLASER GROUP POLAND Sp. z o.o., 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 2/44, 
KRS 0000438758, NIP 5213639639, REGON 146369290, zwana dalej Wypożyczającym

a (imię) __________________________(nazwisko) ____________________________zamieszkał/-a w

(miejscowość) _________________________ przy ul._______________________________________

posiadający/-a nr PESEL:____________________________,

legitymujący/-a się dowodem osobistym: seria________nr___________________,

zwany dalej Klientem.

1. Na podstawie niniejszej umowy Wypożyczający oddaje Klientowi a Klient przyjmuje do
używania oraz testowania wskazane poniżej w tabeli okulary (dalej jako Sprzęt)

Nazwa marka/model/numer seryjny  Wartość sprzętu

2. Klient ma prawo do testowania Sprzętu przez okres _____ dni kalendarzowych (wliczając w to
soboty, niedziele i święta) od dnia wypożyczenia. Termin ten liczony jest zgodnie z przepisami.

3. W okresie wypożyczenia Klient ma prawo do używania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Klient otrzymuje Sprzęt pełnowartościowy, w oryginalnym opakowaniu.

4. Klient ma obowiązek chronić Sprzęt przed zniszczeniem, uszkodzeniem jak i nie dopuścić do
jego utraty.

5. Wypożyczenie dokonywane jest w celu zapoznania Klienta z funkcjonalnością Sprzętu i
następuje nieodpłatnie.

6. Klient ma obowiązek zwrotu Sprzętu niezniszczonego, nieuszkodzonego, w stanie identycznym
jak w chwili wydania wraz z oryginalnym niezniszczonym opakowaniem oraz jego pełną
zawartością najpóźniej w ostatnim dniu okresy wypożyczenia.

7. Zwrot musi nastąpić w punkcie, w którym wypożyczono Sprzęt najpóźniej na jedną godzinę
przed zamknięciem sklepu.

8. Przy zwrocie Sprzętu, Klient otrzyma pisemne pokwitowanie odbioru.

9. Jeżeli Sprzęt został uszkodzony lub w inny sposób zniszczony, lub zwracany jest w zniszczonym
opakowaniu lub bez niego, Wypożyczający ma prawo nie przyjąć zwrotu Sprzętu.

10. Przed upływem terminu zwrotu Sprzętu, Klient ma prawo do jego zakupu. W takim przypadku
Klient otrzyma rabat na zakup testowanego Sprzętu, w wysokości 10 % od ceny sprzedaży.
Szczegóły w sklepie.



11. W przypadku, gdy Klient nie dokona zwrotu Sprzętu w terminie określonym wyżej, będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz Wypożyczającego karę umowną, w wysokości 5 % wartości
Sprzętu za każdy dzień opóźnienia.

12. Jeżeli Klient dokonał zakupu Sprzętu zgodnie z postanowieniami powyżej, przysługują mu
wszelkie prawa z tytułu zawartej umowy sprzedaży.

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu
cywilnego

________________________                                               __________________________
Miejscowość i data        Klient

__________________________
  Wypożyczający

Adres e-mail_______________________________________________________________

Telefon kontaktowy: __ __ __-__ __ __-__ __ __

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Glaser Group Poland Sp.
z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 
poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Glaser Group Poland Sp. z o.o. informacji handlowych drogą 
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.)o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.

________________________________________
Podpis

______________________________________________________________________________

POKWITOWANIE ODBIORU

Potwierdzam oddanie sprzętu o którym mowa w umowie (______________)

zawartej w _______________________ dnia_________________.

Sprzęt jest w stanie nieodbiegającym od wypożyczanego.

Posiada wszystkie elementy wchodzące w jego skład w dniu wypożyczenia:

etui, drugi komplet soczewek/wymienna szyba, wymienne noski, inne*_______________________

_______________________________________________________________________________.

_______________________________    ______________________________
Miejscowość i data             Wypożyczający

     Pieczątka

*niepotrzebne skreślić


