
UMOWA NIEODPŁATNEGO UŻYCZENIA  

ZESTAWU GOGLI VR OCULUS QUEST 128 GB WRAZ Z KONTROLERAMI I BATERIAMI 

Zawarta pomiędzy: Adrianem Łapczyńskim prezesem zarządu Spółki  EPICVR sp. z o.o. ul. Mały Płaszów 14/32, 30-720 Kraków, 

KRS: 0000831416 NIP: 6793197169 REGON: 385648056, zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej BIORĄCYM W UŻYCZENIE. 

1. Użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie na bezpłatne tymczasowe używanie: 1x kompletny zestaw 

Gogle VR Oculus Quest 2 128 GB wraz z kontrolerami i bateriami, zwanego dalej PRZEDMIOTEM UŻYCZENIA. Wartość 

całego wyżej wymienionego sprzętu – 2 500 zł brutto.  

2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu użyczenia. 

3. Umowa zostaje zawarta na okres 7 dni kalendarzowych od daty przekazania biorącemu w użyczenie przedmiotu 

użyczenia. 

4. Umowa zostaje zawarta na okres 7 dni kalendarzowych od daty przekazania biorącemu w użyczenie przedmiotu 

użyczenia. Siódmego dnia kalendarzowego biorący w użyczenie zobowiązany jest zwrócić przedmiot użyczenia w stanie 

niepogorszonym.  

PROCEDURA ZWROTU: 

a) Biorący w użyczenie podaje użyczającemu poprawny adres odbioru dla kuriera, pod którym kurier może odebrać 

przedmiot użyczenia oraz numer telefonu do kontaktu dla kuriera. 

b) Użyczający zamawia transport przy użyciu kurierem na własny koszt.  

c) Biorący w użyczenie nakleja etykietę transportową na pudełko, którą otrzyma od Użyczającego po ustaleniu terminu 

odbioru. Etykietę należy nakleić tak, aby zakrywała poprzednią etykietę. 

d) W wyznaczonym terminie, za wyjątkiem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy biorący w użyczenie przekazuje 

kurierowi zapakowaną i zaklejoną bezpiecznie paczkę, z etykietą i przedmiotem użyczenia wewnątrz. 

5. Strony umowy stwierdzają, że przedmiot użyczenia jest wolny od wszelkich wad. W momencie gdyby wystąpiły wady, 

BIORĄCY w użyczenie musi je zgłosić natychmiast po odebraniu i otworzeniu przesyłki. W innym przypadku uznaje się, że 

sprzęt w momencie przekazania był wolny od wszelkich wad. 

6. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych 

z  korzystaniem z rzeczy i naprawą powstałych uszkodzeń, odpowiadając do kwoty 2 500 zł brutto włącznie. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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