UMOWA TESTOWANIA URZĄDZENIA
zawarta w …………….…… w dniu ……………….. pomiędzy:
………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….……
………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….……
………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….……
zwanym dalej: Usługodawca
a
………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….……
………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….……
………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….……
zwanym dalej: Usługobiorca (Testujący)
łącznie zwanym dalej: Stronami
§1
Przedmiot Umowy
1. Usługodawca zobowiązuje się udostępnić Usługobiorcy (Testującemu) do testowania
sprzęt w postaci urządzenia lokalizacyjno-diagnostycznego (dalej: Urządzenie) w
pojeździe Usługobiorcy (Testującemu).
2. Pojazd Usługobiorcy (Testującemu), w którym będzie zainstalowane Urządzenie to:
………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….……
………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….
…… , zwanym dalej Pojazdem.
3. Urządzenie w celu poprawnego działania musi zostać zainstalowane w pojeździe
Usługobiorcy (Testującego) przez pracowników Usługodawcy w gnieździe OBD
pojazdu Usługobiorcy (Testującego).
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§2
Zobowiązania Usługobiorcy (Testującego)
Usługobiorca (Testującą) zobowiązuje się do testowania max. 2 (dwóch) Urządzeń
jednocześnie.
Usługobiorca (Testującą) zobowiązuje się do udostępnienia Pojazdu, na czas
zainstalowania Urządzenia – bez możliwości poruszania się Pojazdem Usługobiorcy
(Testującego) przez pracowników Usługodawcy.
Usługobiorca (Testujący) zobowiązuje się do nieusuwania plomb na Urządzeniu
zainstalowanym w pojeździe pod rygorem utraty kaucji.
Usługobiorca (Testujący) zobowiązuje się do przejechania Pojazdem wraz z
Urządzeniem, co najmniej 250 km w każdym miesiącu obowiązywania niniejszej
Umowy. Usługobiorca (Testujący) jest zwolniony w obowiązku opisanego w zdaniu
poprzedzającym w przypadkach losowych np. awaria pojazdu, sprzedaż samochodu,
choroba lub innych wypadek losowy, który Usługobiorca (Testujący) powinien
niezwłocznie zgłosić Usługodawcy.
§3
Oświadczenie Usługodawcy

1. Urządzenie zainstalowane w Pojeździe Usługobiorcy (Testującego) nie wpływa w
jakikolwiek sposób na pracę Pojazdu oraz innych urządzeń w Pojeździe.
2. Urządzenie zainstalowane w Pojeździe Usługobiorcy (Testującego) nie wpływa w
życie ani zdrowie Usługobiorcy (Testującego) oraz osób trzecich poruszających się w
Pojeździe, w którym jest zainstalowane Urządzenie.
3. Wszelkie dane zbierane i przetwarzane przez urządzenie zainstalowane w Pojeździe
Usługobiorcy (Testującego) zbiera dane lokalizacyjno-diagnostyczne są
wykorzystywane w celach udoskonalenia urządzeń GPS i ich technologii z
zachowaniem obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych określonych
przez RODO.
§4
Czas trwania umowy
Umowa jest zawarta na okres określony i wynosi 12 miesięcy od dnia zainstalowania
Urządzenia w Pojeździe Usługobiorcy (Testującego).
§5
Wynagrodzenie
1. Usługodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługobiorcy (Testującego)
wynagrodzenia w wysokości: 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każde
testowane Urządzenie przez Usługobiorcę (Testującego) płatne do 10 dnia każdego
miesiąca za poprzedni miesiąc testów.
2. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na konto bankowe Usługobiorcy (Testującego)
o
nr
…………………………………………………………………………
prowadzone
przez
…………………….
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§6
Kaucja
W chwili zawarcia umowy Usługobiorca (Testujący) wpłaca Usługodawcy kaucję w
wysokości 1155 zł (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) za każde
Urządzenie oddane do testów. Kaucja zostanie rozliczona w momencie zwrotu
sprzętu.
Kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wobec
Usługobiorcy (Testującego) z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Urządzenia w
trakcie trwania umowy. Usługobiorca (Testujący) odpowiada finansowo za utratę i
zniszczenie Urządzenia oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku jego
nieprawidłowego użytkowania, zarówno przez samego Usługobiorcę (Testującego),
jak i przez osoby trzecie.
Kaucja zostanie Usługobiorcy (Testującemu) zwrócona niezwłocznie zakończeniu
umowy.
W przypadku kradzieży Pojazdu Usługobiorcy (Testującego) wraz z Urządzeniem,
Usługobiorcy (Testujący) nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności po warunkiem
przedstawienia przez Usługobiorcę (Testującemu) potwierdzenia złożenia
zawiadomienia o popełnienie przestępstwa kradzieży. Kaucja podlega zwrotowi.
Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:
a) rezygnacji z testów przez Usługobiorcę (Testującego) przed upływem okresu
na jaki została zawarta niniejsza umowa,

b) naruszenia (zerwania) plomb na Urządzeniu oddanym do testów Usługobiorcy
(Testującemu),
c) ingerencji w Urządzenie oddane do testów Usługobiorcy (Testującemu),
d) przekazywaniu Urządzenia przez Usługobiorcę (Testującego) osobom trzecim,
e) rozpowszechniania, w jakiejkolwiek formie, informacji o Urządzeniu oraz jego
wykorzystaniu przez Usługobiorcę (Testującego).
§7
Zmiana pojazdu przez Usługobiorcę (Testującego)
1. Usługobiorca (Testujący) może przenieść Urządzenie do innego pojazdu wyłącznie po
uzyskaniu zgody Usługodawcy – pod rygorem utraty kaucji.
2. Zmiana pojazdu Usługobiorcy (Testującego) jest potwierdzona aneksem do niniejszej
umowy.
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§8
Postanowienia końcowe
Strony ustalają, że kontakt w sprawie wykonania niniejszej umowy może odbywać się
poprzez niżej wskazane adres mailowe oraz numery telefonów:
a) Usługodawca: adres mailowy: ………………………………. Tel. ……………………………….
b) Usługobiorca (Testujący): adres mailowy: …………………………. Tel.
……………………
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą zostać sporządzone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej
umowy między Stronami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze Stron.

……………………..…………
Usługodawca

………………….………………
Usługobiorca (Testujący)

