
Zasady użyczenia sprzętu do testów w ramach konkursu 
„Zainspiruj siebie i innych z Lenovo” 

 
 
Użyczającym sprzęt jest Studio 111 Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25C lok. 376, 90-350 Łódź, (biuro 

w Warszawie 01-864, przy ul. Kochanowskiego 47/4),  
a 
Biorącym do używania, wybrani testerzy spośród uczestników konkursu „Zainspiruj siebie i innych z 
Lenovo” organizowanego przez Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. 
Teatralne 9A, 31-946 Kraków.    

§ 1 
Użyczający oddaje do bezpłatnego używania Biorącemu do używania sprzęt elektroniczny: 
 

1. Tablet 2w1 Lenovo Yoga Book o wartości: 2899 zł brutto w przypadku wersji z systemem 

operacyjnym Android lub 3199 zł brutto w przypadku wersji z systemem operacyjnym 

Windows.  

 
Użyczający oświadcza, że jest właścicielem wymienionego sprzętu. Biorący do używania 
oświadcza, że sprzęt pożycza w celu opracowania materiału/ testu dotyczącego pożyczonego 
przedmiotu użyczenia.  
 

§ 2 
1. Przedmiot użyczenia jest w pełni sprawny i w dobrym stanie technicznym, co też potwierdza 

Biorący do używania. 
2. Dostawa sprzętu odbywa się przesyłką kurierską na koszt Użyczającego.   

 
§ 3 

1. Czas wypożyczenia sprzętu do używania to okres 15 dni, licząc od dnia dostarczenia produktu do 
Biorącego do używania.     

2. Po upływie powyższego terminu Biorący do używania zobowiązuje się bez wezwania zwrócić 
przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym. 

3. Odbiór sprzętu odbywa się na koszt Użyczającego, który po uzgodnieniu terminu odbioru 
przesyła do Biorącego do używania dokumenty wymagane przez firmę kurierską do odbioru 

przesyłki, tj. list przewozowy oraz protokół przekazania. Dokumenty zostaną przesłane w formie 
elektronicznej na wskazany przez Biorącego do używania adres e-mail.   

 
§ 4 

1. Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

2. Biorący do używania nie może oddać przedmiotu użyczenia, o którym mowa w § 1 , w użyczenie 
ani najem osobom trzecim. 

3. Biorący do używania zobowiązuje się do dbania o przedmiot użyczenia oraz zabezpieczenia go 
przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

4. Wszelkie wątpliwości związane z obsługą sprzętu, Biorący do używania może zgłaszać drogą 
mejlową na adres: Lenovo_PR@studio111.pl. 

 
§ 5 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 6 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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