
 

 

UMOWA NAJMU SPRZĘTU w VRepublic 

zawarta w dniu …………………………………………………… w Krakowie pomiędzy: 

Wynajmującym 

VRepublic s.c. z siedzibą w 30-701 Kraków ul. Przemysłowa 4/457 NIP: 6793169871 

a 

Klientem 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………….................................................................................................. 

Dowód osobisty:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. oraz email:……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane do faktury (jeżeli inne niż powyżej):……………....................................................................................................................... 

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

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Klientowi następującego Sprzętu stanowiącego własność 

Wynajmującego, na warunkach wskazanych w Umowie: 

- gogle HTC VIVE PRO  

- adapter bezprzewodowy do gogli HTC VIVE PRO wraz z osprzętem: karta PCIe WiGig, bezprzewodowy linkbox, 

bateria HTC – 3 szt., kabel USB-USBC – 3 szt., uchwyt na baterię., kabel USB-USB) 

- kontrolery VALVE INDEX – 2 szt. wraz z kablami ładującymi 

- stacje bazowe HTC VIVE base station 2.0 – 2 szt. wraz ze statywami i kablami zasilającymi 

2. Strony oświadczają, że łączna wartość przedmiotu umowy w chwili jego wydania Klientowi wynosi 8 500,00 zł 

brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych brutto). 

3. Strony ustalają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony – tj. od 

……………………………………………………….. do……………………………………………………….. liczony w pełnych dobach. 

4. W przypadku niewykonania obowiązku zwrotu sprzętu, o którym mowa w par. 1 ust. 3, w związku z upływem 

okresu na jaki umowa najmu była zawarta, przyjmuje się, że stosunek najmu zawarty jest na czas nieokreślony, a 

Klient ponosi koszty kolejnych dni wynajmu do momentu zwrotu sprzętu. Wydłużenie okresu najmu możliwe jest 

jedynie po otrzymaniu od Wynajmującego zgody mailowej na jego przedłużenie, co może nastąpić, o ile okres 

wydłużenia najmu Sprzętu nie koliduje z rezerwacją danego Sprzętu przez innego Klienta. 

 



 

 

§ 2 

1. Klient wraz z podpisaniem umowy najmu potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu umowy i 

nie wnosi do niego uwag oraz oświadcza, że sprzęt oddawany Klientowi jest w pełni sprawny. 

2. Klient zobowiązany jest do używania sprzętu w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy, 

zgodnie z dokumentacją użytkową sprzętu lub instrukcją obsługi przekazaną przez Wynajmującego. Wszelkie 

szkody powstałe w sprzęcie w związku z nieprzestrzeganiem instrukcji lub dokumentacji użytkowej obciążają 

Klienta, który zobowiązany jest do ich naprawienia w pełnej wysokości. Dodatkowo Klient zobowiązany jest do 

niedokonywania zmian w sprzęcie Wynajmującego sprzecznych z niniejszą umową lub z przeznaczeniem rzeczy. 

3. Klient zobowiązuje się, że będzie używał przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku przekazania 

przedmiotu najmu swoim pracownikom, Klient zapozna te osoby z instrukcją obsługi oraz wytycznymi producenta 

oraz ponosi odpowiedzialność za działania tych osób jak za własne. 

4. Klient nie może oddawać sprzętu będącego przedmiotem umowy pomiędzy Stronami do korzystania odpłatnego 

lub nieodpłatnego osobom trzecim. 

5. Klient zobowiązany jest również do należytego zabezpieczenia przedmiotu najmu przed kradzieżą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. 

§ 3 

1. Za wynajem sprzętu określonego w §1 Klient zobowiązuje się zapłacić czynsz najmu tj. wynagrodzenie w 

wysokości: 300,00 zł brutto za każdy dzień najmu (słownie: trzysta złotych brutto za każdy dzień najmu). 

Wynagrodzenie będzie wyliczone na podstawie iloczynu liczby dni wynajmu i stawki dziennej określonej w zdaniu 

poprzednim. 

2. Kwota wskazana w pkt. 1 zawiera podatek VAT. 

3. Czynsz najmu Sprzętu płatny jest z góry, najpóźniej w dniu podpisania umowy najmu. 

4. W dniu podpisania umowy Klient uiszcza kaucję w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Po dokonaniu 

zwrotu sprzętu kaucja zostanie zwrócona Klientowi w terminie 5 dni roboczych w gotówce lub przelewem na 

rachunek bankowy podany przez Klienta mailowo. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zabrudzenia sprzętu 

kaucja zostanie zaliczona na poczet roszczeń Wynajmującego. 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że Wynajmującemu przysługuje prawo kontroli wynajętego sprzętu w czasie obowiązywania 

Umowy. 

2. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub utratę sprzętu od dnia przekazania do dnia protokolarnego zwrotu sprzętu 

odpowiedzialność ponosi Klient. W przypadku utraty sprzętu Klient pokrywa wszelkie koszty, w tym zwrot na rzecz 



 

 

Wynajmującego wartości rynkowej sprzętu, a w przypadku uszkodzenia sprzętu Klient zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów naprawy. 

3. W przypadku zwrotu Sprzętu zabrudzonego, Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 100 zł tytułem zwrotu 

Wynajmującemu kosztów czyszczenia Sprzętu. 

4. Klient zobowiązany jest do zwrotu sprzętu, o którym mowa w § 1 niezwłocznie po zakończeniu okresu, na który 

umowa została zawarta określonego w § 1 ust. 3, bez dodatkowego wezwania, do miejsca prowadzenia 

działalności Wynajmującego, tj. 30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 4/457. Zwrot zostanie potwierdzony 

sporządzeniem i podpisaniem protokołu odbioru sprzętu przez Wynajmującego w dniu zwrotu wynajmowanego 

sprzętu Wynajmującemu. 

§ 5 

1. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, gdy:  

a) Klient używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje 

je używać w taki sposób;  

b) Klient zaniedbuje sprzęt do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie;  

c) Klient zalega z zapłatą czynszu. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez Strony w związku z niniejszą umową 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej Umowy, będą współdziałać w celu ich 

ugodowego rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu 

będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Wynajmujący:                                                                                                                     Klient: 

 

 

 

 

 


