
REGULAMIN USŁUGI „CENTRUM TESTOWE” 

1.  

 Usługa „Centrum testowe” (zwana dalej Usługą) udostępniona jest przez VELO sp. z o.o. z 

siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 305, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059870 (Sąd Rejonowy w Gliwicach 

Wydz. X Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 200 000 PLN, NIP: 631-19-90-396, 

rejestr GIOŚ E00006030WBW zwaną dalej VELO.  

 Usługa przeznaczona jest dla Klientów, którzy chcą wypożyczyć towary przeznaczone przez VELO 

do testów w Sklepach DSR.  

 VELO zastrzega sobie prawo wyboru towarów przeznaczonych do wykorzystania w ramach Usługi 

oraz do ich wyboru odnośnie każdego ze Sklepów DSR. 

 VELO nie odpowiada wobec Sklepu DSR, ani wobec osób, które testowały towary za szkody 

osobowe lub materialne powstałe i wyrządzone podczas trwania testów.  

 W przypadku kradzieży produktu podczas wypożyczenia przez Klienta wypożyczającego ponosi od 

pełną odpowiedzialność materialną wobec Sklepu DSR w wysokości ceny towaru podanej przez 

Sklep DSR.    

2.  

 Strony internetowe VELO przeznaczone do korzystania z Usługi zawierać będą ofertę towarów 

przeznaczonych do wypożyczania poprzez  Sklepy DSR, ich adresy oraz warunki wypożyczania.   

 Klient będzie mógł skorzystać z funkcjonalności dotyczącej powiadamiania o dostępności towaru 

do testu”. 

3.  

 Wypożyczenie towaru przez Sklep DSR jest odpłatne.  

 Opłata jest ustalana przez Sklep DSR indywidualnie.  

 Klient poprzez strony internetowe VELO przeznaczone do korzystania z Usługi kieruje zapytania 

dotyczące wypożyczania towarów do Sklepu DSR. 

 Sklep DSR ma obowiązek kontaktu z klientem ustalając szczegóły wypożyczenia, w tym termin.  

 Sklep DSR  zamawia towar w VELO po potwierdzeniu rezerwacji przez Klienta.  

 Istnieje możliwość sprzedaży towarów testowych przez Sklep DSR na rzecz Klienta.  

4.   

 VELO nie ingeruje w zasady wypożyczania przez Sklep DSR towarów ich klientom oraz w ceny 

takiej usługi.  

 Opłata od Klienta będzie pobierana przez Sklep DSR w ustalonej przez Sklep DSR wysokości. 

5.  

 Klient ustala ze Sklepem DSR warunki wypożyczenia, termin, cenę oraz zabezpieczenie wartości 

wypożyczonego towaru.  

 Sklep przed wypożyczeniem ma obowiązek sprawdzenia towaru i wydania go w celu zdatnym do 

testów.  

 Klient przez odebraniem towaru ma obowiązek sprawdzenia towaru, w tym punktów oznaczonych 



przez VELO specjalnymi naklejkami i ewentualnego zgłoszenia wad pod rygorem przejęcia 

odpowiedzialności za nie. Od momentu wypożyczenia  odpowiedzialność za towar spoczywa na 

Kliencie. 

 Klient odpowiada wobec Sklepu DSR za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy 

udostępnionych (w tym przypadkowe) oraz zobowiązuje się do utrzymania ich w należytym stanie. 

Klient zobowiązany jest do korzystania z towarów zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z troską o 

własne bezpieczeństwo, w szczególności w zakresie używania środków właściwych do przedmiotu 

wypożyczenia oraz przeznaczenia środków zabezpieczających np. kask, ochraniacze.  

 Klient jest odpowiedzialny za zwrot w terminie wypożyczonego towaru pod rygorem obciążenia 

dodatkowym kosztem wypożyczenia.  

 Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Klienta należy zgłosić Sklepowi DSR  

najpóźniej na dwa dni przed dniem zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. 

Przedłużenie czasu wypożyczenia towarów wymaga akceptacji Sklepu DSR i VELO pod rygorem 

nieważności.  

 Sklep DSR lub VELO zastrzega sobie prawo zmiany towarów oraz terminów ich wypożyczenia. 

 W przypadku nie zwrócenia przekazanego towaru w określonym czasie, przy braku akceptacji 

przedłużenia czasu wypożyczenia przez Sklep DSR, lub nie poinformowaniu Sklepu DSR o 

przedłużeniu uznaje się, że towar został zakupiony przez Klienta na co Sklep DSR wystawi 

dokument sprzedaży. W przypadku zwrotu przez Klienta towaru zniszczonego Sklep DSR może 

również wystawić dokument sprzedaży towaru. 

 Wszelkie koszty związane z wykorzystywaniem udostępnionych towarów ponosi Klient.  

 Sklep DSR ani VELO nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek 

uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego towaru. 

 


