REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ
„Testowanie oczyszczacza powietrza Sharp KC F32EUW”
– Testowanie produktów –
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§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą - „Testowanie
oczyszczacza powietrza Sharp KC F32EUW”. ("Akcja").
2. Organizatorem i koordynatorem Akcji jest MAMA POŻYCZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01230), ul. Skierniewicka 14/60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000652480, NIP: 5272790131 ("Organizator" lub „Użyczający”)
Organizator odpowiedzialny jest za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń
uczestników Akcji, obsługę procesu użyczania produktów do testów oraz przyjmowanie i
rozpatrywanie reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Współorganizatorem i fundatorem Przedmiotu użyczenia Akcji jest firma: GoodAIR Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław („GoodAIR”).

§ 2. Akcja
Akcja polega na wyborze uczestników uprawnionych do nieodpłatnego testowania dwóch
egzemplarzy oczyszczacza powietrza marki Sharp KC F32EUW na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie oraz w Umowie użyczenia.

§ 3. Termin i miejsce Akcji
Akcja trwa od dnia 19.03.2018 r. do dnia 11.05.2018 r., przy czym termin przyjmowania rezerwacji
oczyszczaczy powietrza rozpoczyna się w dniu 20.03.2018 r. o godz. 12:00, natomiast kończy się w
dniu 07.05.2018 r. o godz. 23:59. Akcja odbywa się na terenie miasta stołecznego Warszawy.

§ 4. Uczestnicy Akcji
1. Uczestnikami Akcji (dalej: „Uczestnik" lub „Biorący”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby
fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz
zarejestrowane na stronie https://www.mamapozycza.pl.
2. Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

§ 5. Zasady Akcji
1. Przedmiotem Akcji jest nieodpłatne użyczanie dwóch oczyszczaczy powietrza marki Sharp model
KC F32EUW (zwany dalej „Przedmiotem użyczenia”), przez Organizatora Akcji.
2. Liczba osób biorących udział w Akcji jest ograniczona, a o ich zakwalifikowaniu decyduje kolejność
rezerwacji w serwisie http://mamapozycza.pl - szczegóły pkt. 4 lit. b, c i d.
3. Biorący będzie uprawniony do nieodpłatnego testowania jednego egzemplarza Przedmiotu
użyczenia. Przedmiot użyczenia może nosić ślady użytkowania.
4. Aby zostać Biorącym, należy zgłosić się do udziału poprzez:
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a. przesłanie swojego adresu e-mail za pomocą formularza dostępnego pod adresem:
http://bit.ly/MAMAtestujeZglosSieDoTestu na który zostanie przesłana informacja o tym jak
dokonać rezerwacji Przedmiotu użyczenia.
lub
b. bezpośrednio dokonać rezerwacji w serwisie www.mamapozycza.pl poprzez rezerwacje
konkretnego oczyszczacza powietrza i wybór daty użyczenia (maksymalnie do 4 dni).
c. otrzymać powiadomienie w serwisie lub mailowe od Organizatora o przyjęciu rezerwacji.
d. odebrać Przedmiot użyczenia.
Biorący dokonując rezerwacji Przedmiotu użyczenia w serwisie wybiera termin (z dostępnych
wolnych i widocznych w serwisie terminów lub otrzymuje powiadomienie od Organizatora o
dostępności), w którym będzie testować urządzenie.
Przy akceptacji rezerwacji obowiązuje zasada pierwszeństwa oraz optymalnego zarządzania
wynajmem tj. w przypadku rezerwacji tego samego terminu obowiązuje kolejność rejestracji zgodnej
z regulaminem i maksymalna ciągłość wynajmu co oznacza zarządzanie kalendarzem użyczania
Przedmiotu użyczenia w taki sposób, aby dni w których oczyszczacz nie jest użyczony było jak
najmniej.

§ 6. Testowanie Przedmiotu użyczenia
1. Organizator potwierdza wybrany termin testowania z Biorącym do użytkowania i potwierdza datę
przekazania do testów. Potwierdzenie wysyłane będzie za pośrednictwem wiadomości e-mail / lub za
pośrednictwem serwisu www.mamapozycza.pl na adres Biorącego do użytkowania podany w
zgłoszeniu/lub przy rejestracji w serwisie www.mamapozycza.pl .
2. W terminie wybranym przez Biorącego, zjawia się on w wybranej w serwisie
http://mamapozycza.pl lokalizacji na terenie Warszawy, skąd możliwy będzie odbiór Przedmiotu
użyczenia.
3. Warunkiem wydania Przedmiotu użyczenia przez Organizatora jest podpisanie przez Biorącego w
chwili odbioru Przedmiotu użyczenia dwóch egzemplarzy Umowy użyczenia, której wzór stanowi
Załącznik nr 1 i przekazanie jednego z egzemplarzy ww. Umowy Organizatorowi.
4. W przypadku niepodpisania przez Biorącego do użytkowania dwóch egzemplarzy Umowy
użyczenia i nieprzekazania Organizatorowi jednego podpisanego egzemplarza Umowy użyczenia,
Uczestnik zostanie wykluczony z Akcji.
5. W przypadku, gdy Biorący nie pojawi się po odbiór przedmiotu użyczenia w ustalonym terminie,
Biorący zostanie wykluczony z Akcji, a wybrany przez niego termin w serwisie http://mamapozycza.pl
zostanie zwolniony dla innych użytkowników.
6. W momencie zwrotu Przedmiotu użyczenia Organizator i Biorący podpisują protokół odbioru (parz
załącznik do Umowy użyczenia), który jest potwierdzeniem zakończenia użyczenia.
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§ 7. Obowiązki Biorącego
1. Biorący zobowiązuje się do:
a. prawidłowego i kompletnego uzupełnienia Umowy użyczenia o następujące dane: imię, nazwisko,
adres zamieszkania (ulica, numer budynku i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer PESEL,
numer telefonu, seria i numer oraz data ważności dowodu osobistego;
b. podpisania dwóch egzemplarzy Umowy użyczenia i wydania jednego egzemplarza podpisanej
Umowy użyczenia Organizatorowi w momencie wydania mu Przedmiotu użyczenia;
c. wystawienia pisemnej oceny z testu produktu na stronie: www.mamapozycza.pl poprzez kliknięcie
Wystaw komentarz, najpóźniej do 5 dni od dnia zakończenia testowania lub w innej formie ustalonej
przez Strony np. na facebooku.
d. zrobienie zdjęcia oczyszczacza z testowania go u siebie w domu i przesłanie zdjęcia na adres:
kontakt@mamapozycza.pl lub messengerem na konto @MAMApozycza lub w innej formie
uzgodnionej przez Strony.
e. Udostępnienia posta na facebooku lub Instagramie Biorącego z informacją o testowaniu
oczyszczacza powietrza z użyciem opisów @MAMApozycza @GoodAir @Sharp
2. Biorący otrzymuje Przedmiot użyczenia na czas do 4 dni kalendarzowych – liczony od momentu
odbioru przez Biorącego do użytkowania Przedmiotu użyczenia oraz podpisania przez niego Umowy
użyczenia.
3. Po zakończeniu okresu wskazanego powyżej i nie później niż w ciągu 1 dnia następującego po
upływie okresu testowania, Biorący jest zobowiązany do zwrócenia w stanie niepogorszonym
Przedmiotu użyczenia pod adres, z którego przedmiot odebrał.
Osobisty zwrot Przedmiotu użyczenia pod wskazany adres jest możliwy po ustaleniu z Organizatorem.
4. Przed zwrotem Przedmiotu użyczenia należy dokładnie oczyścić produkt i zapakować go w
opakowanie, w którym został on odebrany.
5. W przypadku zwrotu Przedmiotu użyczenia w stanie pogorszonym lub braku zwrotu Przedmiotu
użyczenia, Organizator może dochodzić od Biorącego do użytkowania swoich praw na drodze
sądowej.

§ 8. Wymogi dotyczące Opinii oraz Posta
1. W Opinii (Poście) Biorącego do użytkowania, może być zawarta wyłącznie wypowiedź, której
Biorący jest wyłącznym twórcą.
2. Zabronione jest wykorzystywanie tekstów zawierających jakiekolwiek treści, które naruszają dobre
obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają prawa i dobra osobiste osób trzecich bądź zagrażają
naruszeniem takich praw i dóbr. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie tekstów
wulgarnych, rasistowskich, erotycznych, propagujących przemoc.
3. Biorący wraz z udzieleniem Opinii (Posta) składa następujące Oświadczenia:
a. Oświadczam, że Opinia (Post) ma charakter twórczy, stanowi przedmiot oryginalnej twórczości, a
przenoszone prawa do Opinii (Posta) nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz są wolne
od wad prawnych i fizycznych, a ani przeniesienie praw ani korzystanie z Opinii (Posta) przez
4

MAMApożycza.pl, ani przez firmę GoodAIR nie narusza, ani nie będzie naruszało jakichkolwiek praw
ani interesów osób trzecich oraz, że poniosę odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia
tych praw i wszelkie wyrządzone w związku z tymi naruszeniami szkody, zarówno wobec osób
trzecich jak i wobec MAMApozycza.pl czy firmy GoodAIR.
b. Przenoszę na MAMA POŻYCZA Sp. z o.o. wszelkie prawa własności intelektualnej do Opinii (Posta)
mojego autorstwa którą wyraziłam/em w ramach udziału w Akcji pod nazwą „Testowanie
oczyszczacza powietrza Sharp KC F32EUW” (zwanej dalej „Opinią”/ „Postem”), w szczególności
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa zależne, bez jakichkolwiek ograniczeń, w
tym terytorialnych (na obszarze całego świata), czasowych, ilościowych czy co do celu
(MAMApożycza.pl i GoodAIR mają prawo korzystać z Opinii (Posta) w każdym celu komercyjnym lub
niekomercyjnym, promocyjnym, na wszelkie potrzeby związane z testami ww. urządzeń). Dotyczy to
w równym stopniu Opinii (Posta) jako całości, jak również jej dowolnych fragmentów, elementów lub
składników, opracowań Opinii (Posta), skrótów, przeróbek, tłumaczeń, zmian lub inspiracji.
c. Przeniesienie praw, o którym mowa w niniejszym Oświadczeniu, obejmuje prawa do wszelkich
elementów składających się na Opinię (Post) oraz wszelkie inne prawa niezbędne do jej eksploatacji,
rozpowszechniania, upubliczniania, rozporządzania i dysponowania Opinią (Postem) w całości, jego
częściami lub elementami, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50, 74 ust. 4, 86 i
94 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:
i. w zakresie obrotu oryginałem, egzemplarzami bądź kopiami cyfrowymi, na których Opinię (Post)
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
niezależnie od użytego nośnika, przy oferowaniu lub sprzedaży dowolnych wyrobów i usług, jak też w
ramach wszelkich akcji informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych, jak też we wszelkich
materiałach ofertowych, handlowych lub promocyjnych dowolnych podmiotów, a także przy użyciu
dowolnych technologii i nośników;
ii. w zakresie rozpowszechniania utworów lub jego części równoczesne integralne nadawanie
(reemitowanie) Opinii (Posta), w szczególności w ramach platform cyfrowych, w sieciach kablowych
lub przez sieć internetową; publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie Opinii w
dowolnej formie; publiczne udostępnianie Opinii (Posta) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internetowej, poprzez jakąkolwiek
technikę udostępnienia, w szczególności poprzez nadawanie strumieniowe (streaming), video on
demand (VOD), udostępnianie do pobrania (downloading) i wszelkie techniki pokrewne; za opłatą (w
tym poprzez wyświetlanie reklam) lub nieodpłatnie;
iii. w zakresie tworzenia utworów zależnych tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych,
opracowanie, tłumaczenie, przystosowywanie, przeróbka, zmiana układu lub inne zmiany w Opinii
(Posta) oraz rozpowszechnianie utworów z takimi zmianami, prawo do korzystania z praw zależnych
do Opinii (Posta);
iv. w zakresie modyfikacji utworów prawo modyfikowania Opinii (Posta), w tym w szczególności
prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości utworu oraz jego pojedynczych elementów,
użycie Opinii (Posta) w całości lub w części w ramach jakichkolwiek innych utworów, artystycznych
wykonań, fonogramów, wideogramów, i innych, a także w dowolnych kompilacjach;
v. w zakresie reklamy i promocji swobodnego używania i korzystania z Opinii (Posta) w całości oraz jej
pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji przez Organizatora na potrzeby reklamy
dowolnych podmiotów, towarów i usług, w dowolnej formie.
Prezentacje w kampaniach reklamowych dotyczyć będą następujących pól eksploatacji: wyświetlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
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dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w formie reklamy w tym POS, ATL i
BTL (w tym reklama telewizyjna, kinowa, radiowa, prasowa i internetowa, billboardy, citylight, ulotki,
gadżety reklamowe, wszelkiego rodzaju aplikacje), uzupełnionego o dowolne treści; wykorzystywanie
we wszelkiego rodzaju materiałach, prezentacjach, konferencjach (w tym prasowych), eventach, w
mailingu, także do autopromocji Organizatora i Współorganizatora;
vi. komercyjne wykorzystywanie do celów promocji dowolnych towarów, usług lub przedsięwzięć, w
dowolny sposób, w tym poprzez wprowadzanie do obrotu przedmiotów nawiązujących do Opinii
(Posta); rejestracja i używanie Opinii (Posta) jako dowolnego znaku towarowego lub innego elementu
odróżniającego, dla dowolnych towarów lub usług;
vii. przenoszenia nabytych praw lub uzyskanych zgód i zezwoleń w całości lub w części na osoby
trzecie oraz udzielania licencji lub sublicencji, według swego wyboru i bez żadnych ograniczeń.
viii. każde inne formy korzystania i rozpowszechniania Opinii (Posta).
d. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego imienia oraz miejscowości zamieszkania, wraz z
Opinią (Postem) lub jej fragmentami dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora i
Współorganizatora w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na
dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach
promocyjno-reklamowych.

§ 9. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji i nie
później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Akcji za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej
lub poczty elektronicznej.
2. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej należy przesyłać
na adres: MAMA POŻYCZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 01-230, ul. Skierniewicka
14/60 z dopiskiem: „Reklamacja - „Testowanie oczyszczacza powietrza Sharp KC F32EUW”.
3. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres:
kontakt@mamapozycza.pl z tematem wiadomości: „Reklamacja - „Testowanie oczyszczacza
powietrza Sharp KC F32EUW”.
4. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data
nadania przesyłki kurierskiej, natomiast w przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą poczty
elektronicznej – data wysłania e-maila na adres poczty elektronicznej Organizatora.
5. Upływ terminu do zgłoszenia reklamacji nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez
Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.
6. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania
reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Akcji w taki sam sposób, w jaki reklamacja została
przesłana – listownie na adres podany w reklamacji– w przypadku otrzymania reklamacji za
pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji
emailem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje

6

Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego
opisanego w niniejszym Regulaminie.

§ 10. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MAMA POŻYCZA Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, kod pocztowy: 01-230, ul. Skierniewicka 14/60.
2. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Akcji Współorganizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
3. W związku z prowadzeniem Akcji zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, nr i seria dowodu osobistego.
4. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych (adresu e-mail) dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie
informacji handlowej na temat usług Organizatora i Współorganizatora Akcji drogą elektroniczną, w
szczególności na podany adres e-mail.
b. na oznaczenia Uczestnika na stronach facebooka Organizatora i Współorganizatora w temacie
Akcji.
c. na wykorzystanie wizerunku Uczestnika testu przy promocji Akcji testowania oczyszczaczy
powietrza i zbierania opinii na temat akcji.
5. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,
poz. 922, z późn. zm.) oraz w celu przeprowadzenia Akcji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do
swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez
Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Akcji lub rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie
konieczne do należytego przeprowadzenia Akcji.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące
przepisy prawa.
2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
http://bit.ly/MAMAtestujeOczyszczaczSharp
3. Dodatkowe informacje o Akcji i testowanych produktach Współorganizatora będą udzielane drogą
mailową pod adresem kontakt@mamapozycza.pl.
4. Przystąpienie do Akcji jest warunkowane zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego
Regulaminu i jego akceptacją poprzez potwierdzenie, że Uczestnik zapoznał się z regulaminem w
momencie dokonania rezerwacji Przedmiotu użyczenia za pomocą serwisu: www.mamapozycza.pl.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa.
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6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany
Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronie
internetowej pod adresem: http://www.blog.mamapozycza.pl ze stosownym wyprzedzeniem.
Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie
będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Umowa użyczenia
UMOWA UŻYCZENIA nr ….
(szkic do podpisania w dniu przekazania oczyszczacza do testu)

zawarta dnia ………………... w Warszawie pomiędzy:

MAMA pożycza sp. z o.o., ul. Skierniewicka 14/60, 01-230 Warszawa, NIP: 5272790131, KRS:
0000652480, reprezentowana przez Katarzyna Bielazik – Prezes
Nr telefonu: ……………………………..
adres e-mail: kontakt@mamapozycza.pl zwanym dalej Użyczającym

a

…………………………………………………………………………………………….……… zamieszkałą/łym w Warszawie,
.….…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
legitymującą się dowodem osobistym: ………………………..……………………………………….. wydanym przez
…………………………………………………………………………….…………. z datą ważności do …………..……………….…,
numer PESEL …………………...........................……..…,
nr telefonu: ………………………..………………………….…,
adres e-mail: ………………………………..…………………… zwanym dalej Biorącym,

zwane dalej każda z osobna „Stroną”, zaś łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§1
1. Użyczający oddaje Biorącemu do nieodpłatnego używania oczyszczacz powietrza marki Sharp
model KC F32EUW o wartości rynkowej na dzień zawarcia niniejszej umowy: 1.399 zł brutto (słownie:
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jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), zwane dalej „Przedmiotem użyczenia”, który
został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Użyczający oświadcza, że Przedmiot użyczenia jest używany, wolny od wad i w pełni sprawny
technicznie.
3. Użyczający oddaje Biorącemu Przedmiot użyczenia na okres do 4 dni kalendarzowych liczonych od
daty podpisania niniejszej Umowy i przekazania Przedmiotu użyczenia Biorącemu.
§2
1. Biorący zobowiązuje się do testowania Przedmiotu użyczenia na zasadach określonych w niniejszej
umowie oraz w Regulaminie Akcji „Testowanie oczyszczacza powietrza Sharp KC F32EUW” w tym w
szczególności do wystawienia Opinii o testowanym produkcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu
Akcji.
2. Biorący oświadcza, że:
a) Przedmiot użyczenia bierze w celu użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem
opisanym w Załączniku nr 1.
b) Przedmiot użyczenia został wydany w stanie i czasie zgodnym z opisem w Załączniku nr
1.
c) Nie będzie użyczał ani przekazywał Przedmiotu użyczenia żadnej innej osobie trzeciej bez
pisemnej zgody Użyczającego.
d) Od chwili fizycznego użyczenia Przedmiotu użyczenia Biorącemu, Biorący staje się w
pełni odpowiedzialny za Przedmiot użyczenia.
3. Biorący zobowiązuje się do zwrotu Przedmiot użyczenia w:
a. stanie nie pogorszonym niż w dniu użyczenia i przedstawionym w Załączniku nr 1,
b. oryginalnym opakowaniu,
c. stanie czystym,
d. terminie uzgodnionym przez Strony w Załączniku nr 1.
4. Biorący zobowiązuje się, że będzie używał Przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, w
sposób odpowiadający jego właściwościom oraz zgodnie z dołączoną do Przedmiotu użyczenia
instrukcją obsługi.
5. W momencie naruszenia §2, pkt. 2, lit. a, tj. gdy Przedmiot użyczenia uległ uszkodzeniu lub
zniszczeniu, które nie podlega gwarancji, Biorący zobowiązuje się do:
e. naprawy, usunięcia uszkodzenia Przedmiotu użyczenia na własny koszt.
lub
f. zapłaty za wyrządzone uszkodzenie kwoty uzgodnionej przez Strony.
lub
g. odkupienia od Użyczającego Przedmiotu użyczenia za cenę Średniej wartości
rynkowej Przedmiotu użyczenia ustalonej w wysokości zawartej w Załączniku nr 1 w
pkt. 4.
lub
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h. przekazaniu Użyczającemu tożsamego Przedmiotu użyczenia, tj. do przekazania
takiego samego przedmiotu Użyczającemu w stanie i formie akceptowalnej i
uzgodnionej przez Strony.
Zastosowanie §2, pkt. 3 będzie miało miejsce po uprzednim uzgodnieniu przez Strony
wybranego wariantu postępowania przedstawionego w podpunktach od lit. a do lit. d.
6. W momencie naruszenia § 2, pkt. 2, lit. b, (tj. gdy Biorący oddaje Przedmiot użyczenia brudny)
Biorący zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z czyszczenia Przedmiotu umowy
ustalonych przez Strony.
7. W momencie naruszenia § 2, pkt. 2, lit. c, (tj. gdy Biorący zwraca Przedmiot umowy po terminie
zwrotu), Biorący zobowiązuje się do zapłaty kompensaty za niemożności korzystania z Przedmiotu
umowy przez Użyczającego w wysokości uzgodnionej w Załączniku nr 1.
8. W momencie naruszenia § 2, ust. 1 lit. c, Biorący zapłaci Użyczającemu jednokrotność Średniej
wartości rynkowej Przedmiotu użyczenia określonej w Załączniku nr 1 w punkcie 4.
§3
Użyczający oświadcza, że właścicielem Przedmiotu użyczenia jest GoodAIR, który jako
Współorganizator Akcji przekazał Organizatorowi nadzorowanie nad Akcją i obsługą użyczania
przekazanych do użyczania oczyszczaczy powietrza marki Sharp.
§4
1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić poprzez:
a. Porozumienie Stron - wówczas nie ma znaczenia czas rozwiązania.
b. Zerwanie - w przypadku naruszenia przepisów niniejszej Umowy przez jedną ze
Stron.
§5
W przypadku rozwiązania umowy z winy Biorącego, Biorący zobowiązuje się na swój koszt zwrócić
przedmiot w terminie do 2 dni od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu.

§6
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
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4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejsze umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla
Użyczającego.

§8
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej Umowy.

.................................................
Użyczający:

.................................................
Biorący:

Załącznik nr 1 do Umowy użyczenia – Opis Przedmiotu użyczenia
1. Przedmiot użyczenia: Oczyszczacz powietrza marki SHARP model KC F32EUW.
2. Przeznaczenie Przedmiotu użyczenia:
Oczyszczacz powietrza marki Sharp model KC F32EUW przenaczony jest do oczyszczania i
nawilżania pomieszczeń domowych zgodnie z instrukcją obsługi przekazaną Biorącemu wraz
z Przedmiotem użyczenia i https://goodair.pl/sklep/sharp-kc-f32euw/
3. Opis stanu Przedmiotu umowy w dniu przekazania Biorącemu:
a. Sprawny, działa, zdatny do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem/Nie działa*
b. Czysty/Brudny*
c. Bez uszkodzeń/ bez zarysowań/ bez plam / z uszkodzeniami*
Jakimi: ………………………………………………………………………………………..
d. na gwarancji do dnia: …………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
4. Średnia wartość rynkowa Przedmiotu umowy wynosi: 1399 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta
dziewięćdziesiąt złotych brutto).
5. Czas trwania Umowy obowiązuje od momentu zawarcia niniejszej umowy do dnia zwrotu
Przedmiotu użyczenia,
6. Data przekazania Przedmiotu użyczenia Biorącemu: ………………………………………
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7. Miejsce przekazania Przedmiotu użyczenia: …………………………………………………...
8. Data zwrotu Przedmiotu użyczenia Użyczającemu: ………..…………………………......
9. Miejsce zwrotu Przedmiotu użyczenia: ……………………………………………………………
10. W przypadku zwrotu Przedmiotu użyczenia po terminie określonym w punkcie 8 powyżej,
Biorący zapłaci Użyczającemu 35 zł (słownie: pięć złotych) za każdy dzień opóźnienia w
zwrocie każdego z Przedmiotu użyczenia. Kwota zobowiązania zostanie przekazana
Użyczającemu w gotówce w dniu zwrotu Przedmiotu użyczenia.
11. Fotodokumentacja Przedmiotu użyczenia na dzień podpisania umowy dostępna w treści
ogłoszenia pod adresem www………..

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru Przedmiotu użyczenia
Protokół Odbioru
Dotyczy Umowy użyczenia nr: ……….. z dnia: …………..
Data: …………………………..
Podsumowanie

Niniejszym stwierdza się, że Przedmiot użyczenia będący użytkowany przez Biorącego został zwrócony:
a. W terminie * / Z ….. dniowym opóźnieniem *
b. W stanie niepogorszonym * / W stanie pogorszonym *
Z następującymi usterkami (jeśli dotyczy)*: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Użyczający odbiera Przedmiot użyczenia bez uwag* / z uwagami*
Jakimi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić.

Podpisy:

Biorący:

Użyczający:
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