Regulamin
Wypożyczalnia sprzętu VR
Shooter Tarnów
Postanowienia ogólne
1. Firma Shooter, zwana dalej Wynajmującym oferuje wypożyczenie gogli VR,
osobom indywidualnym do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych.

2. Wypożyczającym może być pełnoletnia osoba fizyczna, zwana dalej Najemcą.
3. Wynajmujący usługę wypożyczenia opiera na niniejszym Regulaminie.
4. Wynajmujący wypożycza Sprzęt w celach rozpropagowania i szerszego
zapoznania się z technologią rzeczywistości wirtualnej.

5. Usługa wypożyczenia swoim zakresem działania obejmuje miasto Tarnów i jego

okolice. Szczegóły ustalamy każdorazowo indywidualnie z Najemcą przed
podpisaniem Umowy.
6. Kontakt z Wypożyczalnią jest możliwy: telefonicznie: 511 001 302. 2)mailowo:
kontakt@shootertarnow.pl 3)poprzez naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/Shootertarnow
7. Usługa dostarczenia i odbioru sprzętu jest każdorazowo, indywidualnie ustalana
z Najemcą. Możliwy jest odbiór osobisty Sprzętu, lub dostarczenie go i jego
konfiguracja przez Wynajmującego
8. Minimalny okres wypożyczenia to jedna doba. Początek doby wypożyczenia
sprzętu to godz: 14:00, koniec godz: 10:00 dnia następnego.

Zasady wypożyczania i korzystania ze Sprzętu
1. Sprzęt
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jest wypożyczany wyłącznie do celów niekomercyjnych na
podstawie Umowy zawartej z pełnoletnią osobą fizyczną, dalej zwaną Najemcą.
Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie warunków Umowy wypożyczenia,
zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
Najemca akceptuje niniejszy Regulamin w brzmieniu z dnia podpisania Umowy.
Najemca
ponosi
pełną
odpowiedzialność
za
wypożyczony
Sprzęt
w szczególności za kradzież, uszkodzenia i dekompletację Sprzętu od chwili
wypożyczenia, aż do końca trwania Umowy.
Najemca przy odbiorze powinien sprawdzić stan sprzętu i jego kompletność.
Ewentualne uwagi zgłosić przed podpisaniem umowy.
Przed użytkowaniem Sprzętu Najemca powinien zapoznać się informacjami
o
bezpieczeństwie
podczas
korzystania
ze
Sprzętu,
na
stronie
producenta https://www.oculus.com/
Najemca jest odpowiedzialny za każdego użytkownika, korzystającego ze
Sprzętu w trakcie wynajmu, jak i za skutki działań osób korzystających,
powstałych w trakcie trwania wynajmu.
Najemca zobowiązuje się do zwrotu Sprzętu w takim stanie, w jakim otrzymał go
w dniu wypożyczenia, w terminie wskazanym na Umowie.

9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania Sprzętu w okresie

wypożyczenia odpowiada Najemca i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich
kosztów naprawy Sprzętu lub wymiany na nowy.
10. Wartość Sprzętu uwzględniona jest w Umowie.
11. Najemca zobowiązuje się do zgłaszania informacji w formie trwałej (np. email lub
SMS) o zaistniałych problemach lub awariach Sprzętu bądź Oprogramowania na
bieżąco lub przy zwrocie Sprzętu.
12. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) Sprzętu,
Najemca ponosi koszty wymiany Sprzętu na nowy.
13. Zabrania się ingerencji mechanicznej w Sprzęt, rozkręcania i rozkładania na
części, jak i instalowania na Sprzęcie oprogramowania bez uprzedniej pisemnej
zgody przez Wypożyczalnię.
14. Zabrania się usuwania i/lub modyfikowania Oprogramowania dostarczonego
wraz ze Sprzętem, w szczególności resetowania Sprzętu do ustawień
fabrycznych, za wyjątkiem automatycznych aktualizacji Oprogramowania.
15. Zabrania się podłączania Sprzętu do urządzeń zewnętrznych w celach innych niż
cel wypożyczenia, w szczególności do działań mogących naruszać gwarancję
Sprzętu.
16. Zabrania się używania innego okablowania i akcesoriów, poza tym dostarczonym
przez Wypożyczalnię, stanowiącego integralną zawartość każdego kompletu
Sprzętu.
17. Zabrania się przełączania Sprzętu w „tryb Deweloperski” do jakichkolwiek celów.
18. Wszelkie zmiany w Sprzęcie i/lub Oprogramowaniu muszą zostać natychmiast
zgłoszone do Wypożyczalni w formie trwałej (np. emalii lub sms), włączając
w to automatyczne aktualizacje Oprogramowania.
19. Zabrania się korzystania ze Sprzętu i/lub Oprogramowania w jakikolwiek sposób
mogący naruszać prawa autorskie, oraz wykorzystywania Sprzętu w celach
komercyjnych.
20. Zabrania się dalszego wynajmowania, dzierżawy, użyczenia Sprzętu i/lub
Oprogramowania wypożyczonego Najemcy
21. Zwrot Sprzętu następuje najpóźniej w terminie określonym w Umowie.
22. Wypożyczalnia ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu Sprzętu.
23. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu
w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
24. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym Regulaminem decydujący głos ma
Wypożyczalnia.

