
UMOWA WYPOŻYCZENIA OKULARÓW Z OPCJĄ WYKUPU 

 

 

Umowa nr. ………………………………….….zawarta w Łodzi w dniu ……….…….…………………………….. pomiędzy: 

firmą „OPTOTON” - 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 4. NIP:7741011992, zwaną dalej „Wynajmującym” a 

Panem/Panią ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

zamieszkałym/zamieszkałą ………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

nr dowodu osobistego: ……………………………………………....…, nr PESEL: …………………………………….……………,  

zwanym/zwaną dalej „Najemcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści: 

 

Art. 1 

Strony zgodnie oświadczają, iż chcą zawrzeć Umowę najmu i wykupu Okularów wykonanych na 

indywidualne zamówienie Najemcy w celu ich testowania.  

 

Art. 2 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem-wytwórcą nowych okularów korekcyjnych 

wykonanych na indywidualne zamówienie Najemcy. 

2. Najemca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się ze wszystkimi parametrami 

oraz funkcjonalnością Okularów wykonanych na jego indywidualne zamówienie i potwierdził ich 

odbiór w odrębnym dokumencie - „Zlecenie”. 

3. Wynajmujący w celu testowania przez Najemcę, oddaje Najemcy w najem Okulary wykonane na 

jego indywidualne zamówienie. Najemca zobowiązuje się płacić czynsz najmu, wykupić lub zwrócić 

testowane Okulary zgodnie z zasadami opisanymi w Art. 3 poniżej. 

 

Art. 3 

1. Najemca wpłacił bezzwrotną opłatę początkową - zaliczkę w kwocie: ……………………………………  

(słownie …………………………………………………………………………………………………………………………….) brutto. 

2. Z tytułu najmu lub wykupu, Najemca zobowiązany jest do dnia: ……………………………..…. zapłacić  

na rzecz Wynajmującego czynsz w dowolnych częściach lub jednorazowy wykup w łącznej kwocie:  

..………………….(słownie………………..………………………………………………………………………………………) brutto. 

3. Czynsz najmu lub wykup, płatny będzie przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego 

 nr.: ………………………………………………………………………………………………………………. 



 

4. Najemca może do dnia: ……………………………………. zwrócić Wynajmującemu wypożyczone Okulary w 

dowolnym stanie technicznym, nie ponosząc ustalonych kosztów najmu lub wykupu. 

 

Art. 4 

1.  Jeśli  Najemca nie zwróci Okularów Wynajmującemu w wyznaczonym terminie, Wynajmujący ma 

prawo uznać, że Najemca podjął decyzję o wykupieniu testowanych Okularów w ustalonym terminie. 

2. Brak zwrotu Okularów po zakończeniu najmu w terminie określonym w Art. 3, skutkuje 

obowiązkiem zapłaty przez Najemcę na rzecz Wynajmującego kwoty ustalonego czynszu-wykupu. 

3. Wynajmujący udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykupione okulary liczonej od dnia ich odbioru.  

 

Art. 5 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony. Pierwszym dniem najmu jest dzień wydania 

okularów Najemcy, potwierdzony na dokumencie – „Zlecenie”. 

 

Art. 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

2. Brak wykonania przez Najemcę postanowień niniejszej Umowy będzie podstawą do dochodzenia 

należności na drodze sądowej łącznie z kosztami zastępstwa procesowego i możliwej egzekucji 

komorniczej. 

3. Adresami dla doręczeń ewentualnej korespondencji dla Stron Umowy będą adresy wskazane na 

wstępie Umowy. W razie zmiany danych do korespondencji, każda ze Stron zobowiązuje się 

niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę w formie listu poleconego lub poczty elektronicznej za 

poświadczeniem odbioru. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Niniejsza Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                                      

po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

…………………………………..…                                                                      …………………………………… 

Wynajmujący                                                                                                  Najemca 


