
UMOWA WYPOŻYCZENIA DO TESTOWANIA 

 
    W dniu …… ………………………….   roku ,………………………………………………………………………………, pomiędzy:  
 
NaŚcieżce.pl Tomasz Świerczewski z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 42 zwanym dalej „Wypożyczającym do 
testowania” a,  
…………………………………………………………………………………………………………  ,    legitymującym  się  dowodem osobistym 

serii………… nr…………………………… wydanym przez …………………………………………………………………………………………………... zam. 

w …………………………….........................................., przy ulicy ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej „Przyjmującym do testowania”, zostaje 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest umożliwienie przeprowadzenia prób testowych sprzętu sportowego w postaci 
roweru wraz z wyposażeniem dodatkowym, o którym mowa w § 2 poniżej.  

§ 2 
1. Wypożyczający do testowania przekazuje Przyjmującemu do testowania rower 

……………………………………………………………………………………………………………………………… (dalej: „Przedmiot testowania”).                                                                     

2. Przedmiot testowania zostaje udostępniony Przyjmującemu do testowania w dniu ………………… od godz. ……… do 
dnia…………….. do godz. ………….. Przyjmujący do testowania zobowiązuje się zwrócić Oddającemu do testowania 
przedmiot testowania w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym. 

3. Przyjmujący do testowania oświadcza, iż odebrał przedmiot testowania, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, iż 
jest on w pełni wartościowy, oraz przydatny do umówionego celu.  

§3  
Wartość przedmiotu testowania wynosi ………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………… złotych). 

§4 
1. Opłata za usługę wypożyczenia do testowania w okresie wyszczególnionym w ust. 2  wynosi ………………….. zł 

(słownie: ……………………………………….…… złotych).  
2. Przyjmującym do testowania dokona opłaty na podstawie faktury lub paragonu fiskalnego przed udostępnieniem 

przedmiotu testowania.  
§5 

1. W przypadku uszkodzenia lub utraty Przedmiotu testowania, Przyjmujący ponosi odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych. 

§6 
1. Przyjmujący do testowania oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat używania Przedmiotu testowania i  

zobowiązuje się do dbałości o Przedmiot testowania oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z 
przeznaczeniem.  

2. Przyjmujący do testowania zobowiązuje się do używania Przedmiotu testowania w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem, utrzymywania Przedmiotu testowania w należytym stanie i nie udostępnia przedmiotu 
testowania do używania osobom trzecim. 

3. Szczegółowe zasady testowania zostały określone w regulaminie testowania, który stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący do testowania będzie korzystał z Przedmiotu testowania w sposób zgodny z określonym w 
regulaminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

§ 7  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§8 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.  

 
§9 

Dane kontaktowe Przyjmującego do testowania: 
Numer telefonu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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REGULAMIN  

 

1. Wypożyczający gwarantuje, że wszystkie przekazywane do testowania rowery są w pełni 

sprawne technicznie. 

2. Rowery nie są przystosowane do poruszania się w ruchu drogowym. 

3. Testujący w zobowiązuje się jeździć na rowerze w kasku. 

4. Wypożyczenie roweru do testowania następuje po podpisaniu niniejszej. Przed podpisaniem 

umowy, testujący okazuje dowód osobisty. 

5. Testujący ponosi, na zasadach ogólnych, odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie 

testowania roweru. W celu usunięcia wątpliwości przyjmuje się, że testowanie roweru trwa od 

momentu podpisania Umowy i w czasie ustalonym w ust. 2 oraz od momentu wydania roweru, 

do chwili zwrotu roweru przez testującego. 

6. Testujący nie może udostępniać roweru osobom trzecim. 

7. Testujący powinien zabezpieczyć rower oraz jego wyposażenie przed kradzieżą i 

uszkodzeniami. Korzystając z roweru testujący musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem 

innych środków odurzających. 

8. Rower powinien zostać zwrócony przez testującego w miejscu, z którego został odebrany, w 

stanie niepogorszonym, z wyłączeniem sytuacji, w których nastąpiło zużycie wynikające z 

normalnego używania roweru. 

9. Rower zostanie zwrócony przez testującego w terminie określonym w umowie. 

 
 

 


