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                                           PREMIUM PARTNER 

 
 
 

UMOWA  
WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU 

 
 nr 

 
 
 
 
 
Zawarta w dniu ………………………………………………………………………. w Warszawie pomiędzy firmą 
57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. - właściciel sklepu Zegarownia.pl, 
Al. Witosa 31/115, 00-710 Warszawa NIP 951-231-70-93, REGON 142486550, 
tel.+48 22 642 89 42, email: sklep@zegarownia.pl  
 
zwaną w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM 
 
oraz 
 
Imię i nazwisko 
 .................................................................................................................................................................................. 
 
Adres zamieszkania 
 .................................................................................................................................................................................. 
 
Telefon kontaktowy 
 .................................................................................................................................................................................. 
 
Adres e-mail 
 .................................................................................................................................................................................. 
 
PESEL 
 .................................................................................................................................................................................. 
 
Rodzaj dowodu tożsamości 
 .................................................................................................................................................................................. 
 
Seria i numer dowodu  
 .................................................................................................................................................................................. 
 
 
zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM 
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WARUNKI WYPOŻYCZENIA sprzętu:  
 
Deklarowana data zwrotu     
 .................................................................................................................................................................................. 
 
Okres wypożyczenia sprzętu     
 .................................................................................................................................................................................. 
 
Wpłacona kaucja przez Wypożyczającego 1 000 zł  
 .................................................................................................................................................................................. 
 
Opłata za przekroczenie okresu wypożyczenia (za każdą rozpoczętą dobę)       100 zł  
 .................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprezentant Zegarownia.pl  Czytelny podpis Wypożyczającego 
 
 
…………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 
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§1 Przedmiot umowy  
 
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie zegarka Suunto, według dołączonego do umowy protokołu 
przekazania, zwany w dalszej części umowy Sprzętem.  
 

§2 Terminarz  
 
1. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy 
możliwy czas wypożyczenia sprzętu. Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu w dniu podpisania 
niniejszej umowy. Maksymalny czas wypożyczenia to 5 pełnych dni.  
 
2. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do sklepu Zegarownia.pl  Wypożyczający zostanie 
obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny 
wypożyczenia sprzętu.  
 
3. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Wypożyczający 
zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych, lub też pełne 
koszty jego naprawy na podstawie rachunku przedstawionego przez Wynajmującego. Czas naprawy 
sprzętu po zwrocie nie liczy się jako czas wypożyczenia.  
 
4. Zwrot kaucji za sprzęt zwrócony przez wypożyczającego, co do którego pracownik Zegarownia.pl nie ma 
żadnych zastrzeżeń, zostanie wydany w dniu zdania wypożyczonego sprzętu.  
 
5. Zwrot kaucji za sprzęt zwrócony przez Wypożyczającego, który został skierowany do ekspertyzy 
technicznej, zostaje zwrócony w ciągu 3 dni roboczych na numer rachunku bankowego, wskazanego przez 
Wypożyczającego na protokole zwrotu sprzętu, po wydaniu pisemnej decyzji ws. stanu technicznego 
sprzętu, o której mowa w ust. 3 §3 niniejszej umowy. 
 
 

§3 Stan techniczny sprzętu  
 

1. Zegarownia.pl przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie oraz zgodny z 
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający potwierdza własnym podpisem. 
 
2. W dniu zdania sprzętu przez wypożyczającego, pracownik Zegarownia.pl zobowiązuje się do 
sprawdzenia stanu technicznego zwracanego zegarka. Stan techniczny sprawdzany jest na miejscu, dla 
zegarków czystych i włączonych. W przypadku stwierdzenia usterek, zniszczenia sprzętu lub braku 
możliwości naocznego sprawdzenia sprzętu (sprzęt rozładowany) Wynajmujący sporządza protokół stanu 
technicznego sprzętu, oraz przekazuje do ekspertyzy celem potwierdzenia faktycznego stanu technicznego 
sprzętu. Wynajmujący zobowiązuje się do poinformowania o wynikach ekspertyzy Wypożyczającego w 
formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od daty przyjęcia zwrotu sprzętu przez Wypożyczającego. 
 
3. Potwierdzenie stanu technicznego przez pracownika wskazanego przez Wynajmującego jest podstawą 
do wypłaty kaucji Wypożyczającemu, lub wstrzymania zwrotu kaucji w przypadku stwierdzenia usterki lub 
podejrzenia usterki, celem zabezpieczenia środków na naprawę uszkodzonego sprzętu.  
 

§4 Zobowiązania i prawa Wypożyczającego  
 
1. 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.  
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2. Wypożyczający oświadcza, że otrzymał instrukcję użytkowania zegarka suunto w formie pdf i 
zobowiązuje się do przestrzegania jej wszelkich zapisów, z naciskiem na rozdział 1 – Bezpieczeństwo. 
Najemca podpisując niniejszą umowę kwituje odbiór sprzętu i oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do jego 
stanu technicznego, a w razie wypadku powstałego w wyniku jego eksploatacji nie będzie dochodził 
odszkodowań od firmy.  
 
3. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu naładowanego, czystego sprzętu, z kompletem akcesoriów, 
które były dołączone do zestawu.  
 
4. W przypadku uszkodzenia sprzętu Wypożyczający jest zobowiązany powiadomić o tym Wynajmującego 
najszybciej jak to możliwe. Jednocześnie zabronione jest samowolne podejmowanie napraw usterek przez 
Wypożyczającego, w tym także przy pomocy serwisów lub osób trzecich.  
 

§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. 
Kosztorys naprawy usterki do umowy zostanie wysłany na podany w umowie adres mailowy. Po 
otrzymaniu mailowego potwierdzenia o akceptacji kosztów naprawy środki zostaną zwrócone na podany 
numer konta na protokole zwrotu.   
 
2. Zegarownia.pl 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 
Zegarownia.pl  
 

§6 Opłaty umowne  
 
1. Dodatkowe opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełną dobę, licząc od momentu przekroczenia 
daty umownej na wypożyczenie sprzętu zaznaczonej w umowie.  
Opłata za 1 dobę przetrzymanego sprzętu wynosi 100 zł brutto.  
 
2. Wypożyczający uiścił opłatę kaucji zwrotnej tytułem wypożyczenia sprzętu zgodnie z umową za 
wskazany w umowie okres.   
 
3. Zegarownia.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty kaucji, kwoty opłaty za przekroczenie okresu 
wypożyczenia sprzętu. Zegarownia.pl zastrzega również prawo do  zażądania zapłaty za przetrzymanie 
wypożyczonego sprzętu, w momencie, gdy kwoty potrącenia za przetrzymanie sprzętu przekroczą wartość 
wpłaconej kaucji.  
 
4. Zegarownia.pl zastrzega sobie prawo do żądania od Wynajmujacego pokrycia kosztów powstałych w 
wyniku postępowania sądowego bądź egzekucyjnego w momencie, gdy:  
a) Wynajmujący uchyla się od obowiązku zwrotu wynajętego sprzętu;  
b) Wynajmujący uchyla się od obowiązku zapłaty za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania 
sprzętu;  
c) Wynajmujący uchyla się do obowiązku zapłaty kary umownej lub opłaty umownej wymienionych w §5 i 
§6 niniejszej umowy.  
 

§7 Postanowienia dodatkowe  
 
1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla miejsca 
prowadzenia działalności przez Wynajmującego.  
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2. Wypożyczający zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu lub rachunku.  
 
3. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów wypożyczalni zgodnie z 
Ustawą z dnia 29/08/1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133. poz. 883. 6.  
 
4. Opłaty, o których mowa w umowie Wypożyczenia wyrażone są w kwotach brutto.  
 
5. Z programu Centrum Testowego Suunto skorzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, legitymujące się 
dowodem tożsamości, paszportem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość Wypożyczającego. 
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do żądania wskazania dodatkowego, drugiego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, celem dodatkowej weryfikacji tożsamości.  
 
6. Wypożyczający zapoznał się z formatką Obowiązku Informacyjnego wymaganego przepisami prawa (art. 
13 oraz art. 14 RODO) i ma świadomość, że jego dane są przetwarzane wyłącznie do celów realizacji usługi 
wypożyczenia, stanowiące przedmiot niniejszej umowy.  
 
Obowiązek Informacyjny - treść klauzuli 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Witosa 31/115, 00-710 Warszawa; e-mail: sklep@zegarownia.pl, 
telefon: (+48) 622 642 89 42). Możesz się również skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: iodo@57concepts.com. Twoje dane 
osobowe są nam potrzebne do rozpatrzenia Twojej reklamacji – ich przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania / obsługi umowy sprzedaży 
reklamowanych towarów.  
 
Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalna możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Toba a administratorem 
(podstawa prawna ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora) oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z 
tytułu rozpatrzonych reklamacji (podstawa prawna jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Twoje dane 
będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba że przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego 
przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich 
przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 
 
W każdym czasie masz prawo do: wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do 
innego administratora, dostępu do swoich danych osobowych, w tym zadania wydania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli 
podstawą  przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych. 
 
Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetowa i aplikacje, w tym komunikację z naszymi Klientami 
(np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. 
przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz zapewniają bieżąca obsługę 
prawna, przeprowadzają audyty etc. w tym, w ramach powyższych czynności, także spółkom z naszej grupy kapitałowej. Twoje dane możemy wyjątkowo 
przekazać naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, 
związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na nasza rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze). 
Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisje 
Europejska.  
 
Staramy się również, żeby nasi partnerzy byli objęci programem tzw. Privacy Shield. Możesz otrzymać kopie stosowanych przez nas zabezpieczeń 
dotyczących transferu danych do państw poza EOG, w szczególności kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych. 
 
Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz na naszej stronie www.zegarownia.pl w zakładce „Polityka Prywatności” 
 
 
 
 

Reprezentant Zegarownia.pl  Czytelny podpis Wypożyczającego 
 
 
 
…………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 

 


