CONTRACT DE ÎMPRUMUT PENTRU UTILIZARE
(denumit în continuare: „Contractul") încheiat la Cracovia între:
Airly sp. z o.o., cu sediul social în Cracovia, ul. Mogilska 43, 31-545 Cracovia, înscrisă în Registrul
întreprinzătorilor, administrat de Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia din Cracovia, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, cu numărul KRS: 0000639797, NIP: 6762514290
REGON: 365524039, denumită în continuare „Airly",
Și
entitatea (școală primară, gimnazială, liceu, colegiu public sau privat din România, cu sediul pe teritoriul
României), selectată în cadrul campaniei de promovare #ŞcolileRespiră ale cărei date au fost indicate
în formularul online special pus la dispoziție de Airly în vederea încheierii Contractului.
Airly și Împrumutatul, denumite în continuare în mod colectiv "părțile" sau separat "partea".
§ 1 Obiectul Contractului
Airly se angajează să permită Împrumutatului să utilizeze în mod gratuit 1 (un) senzor PM+GAS (NO2
și O3) ("senzorul"), care este deținut de Airly.
§ 2 Dispoziții generale
1. Părțile declară că fiecare dintre ele este autorizată să încheie prezentul Contract și că persoanele
care încheie Contractul în numele părții sunt autorizate în mod corespunzător să facă acest lucru.
2. Airly declară că Airly este singurul proprietar al senzorului.
3. În ceea ce privește aspectele neacoperite de prezentul Contract, prevederile Termenilor de utilizare
a serviciului Airly Data Read Service disponibile la: https://airly.org/en/terms-conditions/ se aplică
în mod corespunzător.
4. În caz de neconcordanță între Termenii de utilizare a serviciului de citire a datelor Airly și prezentul
Contract, prevalează dispozițiile prezentului Contract.
5. Toate reparațiile senzorului se efectuează numai de către Airly.
6. În cazul în care nu este posibilă repararea senzorului, Airly se angajează să înlocuiască senzorul
defect cu un senzor care nu prezintă defecte, gratuit pentru împrumutat, cu condiția ca deteriorarea
senzorului să fi fost cauzată de utilizarea senzorului în conformitate cu destinația acestuia și cu
prezentul Contract.
7. Condiția necesară pentru caracterul gratuit al prezentului Contract este consimțământul
împrumutatului de a primi informații comerciale de la Airly la adresa de e-mail furnizată.
Consimțământul este voluntar și poate fi retras de către Împrumutat în orice moment.
§ 3 Obligațiile Airly
1. Airly se angajează să livreze Senzorul către Împrumutat într-o perioadă de timp rezonabilă între
14 și 30 de zile de la data încheierii Contractului. În cazuri excepționale, termenul de livrare poate
fi prelungit cu încă 30 de zile, fapt pentru care Airly va informa Împrumutatul prin e-mail la adresa
de e-mail indicată la articolul 7 litera (b) de mai jos.
2. Airly se angajează să acopere toate costurile legate de livrarea senzorului către Împrumutat, inclusiv
eventualele taxe vamale legate de livrarea senzorului.

3. Airly se angajează să organizeze și să acopere toate costurile de livrare a senzorului înapoi la Airly
după expirarea prezentului Contract, inclusiv eventualele taxe vamale legate de livrarea senzorului
înapoi la Airly.
4. Airly se angajează să efectueze următoarele acțiuni, în mod gratuit:
a) calibrarea la distanță a senzorului;
b) conectarea senzorului la harta Airly's Map;
c) menținerea afișării senzorului pe harta Airly's pe durata Contractului.
5. Numai la cererea Împrumutatului trimisă la adresa de e-mail a Airly indicată la § 7(a) de mai jos,
Airly va instala Senzorul la momentul și în locul (numai în exterior) ales de către Împrumutat.
6. Numai la cererea Împrumutatului trimisă la adresa de e-mail a Airly indicată la § 7(a) de mai jos,
Airly va îndepărta Senzorul după expirarea Contractului.
7. Numai la cererea Împrumutatului, trimisă la adresa de e-mail a Airly indicată la § 7(a) de mai jos,
Airly va integra datele de la senzor direct pe site-ul web al Împrumutatului prin intermediul unui
widget, care va prezenta vizitatorilor site-ului web date în timp real privind calitatea aerului.
8. Airly are obligația de a pune la dispoziția Împrumutatului manualul senzorului.
9. Pe durata Contractului, Airly va lua măsuri pentru a găsi un sponsor care să mențină senzorul activ
după expirarea Contractului. Airly nu garantează că Airly va găsi acest sponsor.
10. Airly este răspunzătoare pentru orice pierdere, furt sau deteriorare a senzorului care ar putea apărea
în perioada cuprinsă între momentul livrării senzorului către Împrumutat și momentul în care
senzorul este returnat către Airly, cu condiția ca senzorul să fie utilizat de către Împrumutat în
conformitate cu scopul pentru care este destinat senzorului și cu prezentul Contract.
§ 4 Obligațiile Împrumutatului
1. Împrumutatul este obligat să:
a) asigure un loc în aer liber pentru a instala senzorul la o înălțime cuprinsă între 1,5 și 8 metri;
b) să furnizeze sursa de alimentare a senzorului, situată la maximum 3 metri de locația
senzorului, și să o întrețină în mod continuu, pe cheltuiala împrumutatului, pe toată durata
Contractului.
2. Împrumutatul instalează senzorul în locația exterioară specificată la punctul § 8 alineatul (1) litera
(a) de mai jos, în conformitate cu manualul senzorului și cu prezentul Contract. În cazul în care
Împrumutatul solicită ca Airly să instaleze senzorul, Împrumutatul trebuie să informeze Airly cu
privire la cererea Împrumutatului în acest sens, la adresa de e-mail a Airly indicată la punctul § 7(a)
de mai jos.
3. Împrumutatul nu va da senzorul spre utilizare unei terțe părți.
4. Împrumutatul va suporta costurile obișnuite de întreținere și alte cheltuieli de funcționare a
senzorului (de exemplu, taxa de electricitate).
5. Împrumutatul va utiliza senzorul în conformitate cu scopul pentru care este destinat senzorului și cu
prezentul Contract.
6. Împrumutatul va informa imediat Airly cu privire la deteriorarea senzorului, la adresa de e-mail a
Airly indicată la punctul § 7(a) de mai jos.
7. În cazul pierderii sau furtului senzorului, Împrumutatul este obligat să raporteze acest fapt la poliție
și să informeze Airly despre pierderea sau furtul senzorului, la adresa de e-mail a Airly indicată la
punctul § 7(a) de mai jos.
8. Împrumutatul nu trebuie să dezlipească sau să deterioreze un sigiliu/un autocolant de garanție cu
un număr individual sau să intervină în structura tehnică a senzorului.
9. Împrumutatul va îndepărta senzorul după expirarea Contractului. În cazul în care Împrumutatul
solicită ca Airly să elimine Senzorul, Împrumutatul trebuie să informeze Airly cu privire la cererea
Împrumutatului în acest sens, la adresa de e-mail a Airly indicată la punctul § 7(a) de mai jos.
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10. După expirarea Contractului, Împrumutatul este obligat să ia măsurile necesare pentru a pregăti
Senzorul pentru livrarea înapoi la Airly (de exemplu, ambalarea corespunzătoare a senzorului,
predarea pachetului reprezentantului companiei de livrare sau reprezentantului Airly).
11. Împrumutatul declară că Împrumutatul, în limita posibilităților Împrumutatului, va întreprinde
acțiunile necesare pentru a prezenta Airly consiliului local, inclusiv, dar fără a se limita la, trimiterea
unui e-mail consiliului local în care să prezinte Airly și să descrie activitatea Airly de măsurare a
calității aerului și să indice adresa de e-mail din domeniul Airly în copie fidelă (CC) și/sau să
furnizeze Airly o adresă de e-mail consiliului local. În cazul în care acțiunile menționate mai sus
necesită consimțământul prealabil corespunzător dat de reprezentanții consiliului local,
Împrumutatul este obligat să obțină aceste consimțăminte.
§ 5 Livrarea senzorului
1. Livrarea efectivă a senzorului către Împrumutat va avea loc la data livrării senzorului către
Împrumutat și confirmarea primirii acestuia prin semnarea confirmării de primire, care constituie
anexa nr. 1 la prezentul Contract, de către o persoană autorizată de către Împrumutat. Refuzul de
a semna confirmarea de primire de către Împrumutat înseamnă rezilierea prezentului Contract cu
efect imediat.
2. Prin confirmarea livrării efective a senzorului, Împrumutatul declară că a primit senzorul și că a luat
cunoștință de starea senzorului și că acesta este util pentru utilizarea convenită.
3. După expirarea Contractului, Airly va contacta Împrumutatul și îl va informa pe acesta dacă senzorul
va fi preluat de la Împrumutat de către reprezentantul Airly sau de către un reprezentant al unei
companii de livrare în cadrul livrării înapoi la Airly, organizată de Airly.
§ 6 Durata Contractului
1. Contractul expiră după șase (6) luni de la data calibrării la distanță a senzorului, fără a fi necesară
depunerea unor declarații suplimentare ale părților.
2. Fiecare parte poate denunța Contractul cu o perioadă de preaviz de treizeci (30) de zile.
3. Airly poate rezilia Contractul cu efect imediat în cazul în care Împrumutatul încalcă oricare dintre
dispozițiile prezentului Contract, în special dacă Împrumutatul utilizează senzorul în mod contrar
scopului pentru care este destinat senzorul și prezentului Contract.
§ 7 Contact
Părțile indică următoarele date de contact în scopul executării Contractului:
a) din partea Airly - adresa de e-mail marketing@airly.org.
b) din partea Împrumutatului - numărul de telefon și/sau adresa de e-mail indicate de către
Împrumutat în formularul online furnizat de Airly în scopul încheierii Contractului.
§ 8 Amplasarea senzorului
1. Împrumutatul declară că senzorul va fi instalat la adresa indicată de către Împrumutat în e-mailul
trimis la adresa de e-mail a Airly indicată la punctul § 7(a) de mai sus, imediat după încheierea
Contractului.
2. În cazul în care este necesar să se schimbe locația senzorului, împrumutatul trebuie să informeze
imediat Airly despre acest lucru, la adresa de e-mail Airly indicată la punctul § 7(a) de mai sus.
§ 9 Dispoziții finale
1. Contractul este încheiat de către părți prin intermediul formularului online trimis Împrumutatului de
către Airly, prin marcarea căsuțelor de control corespunzătoare.
2. Contractul a fost întocmit în două exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte.
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3. În cazul în care una dintre dispozițiile Contractului este recunoscută ca fiind ineficientă sau invalidă,
acest lucru nu influențează validitatea sau eficacitatea celorlalte dispoziții ale prezentului Contract.
4. Orice litigiu care decurge din prezentul Contract se soluționează prin negociere. În caz contrar,
litigiul va fi adus în fața instanței de drept comun competentă pentru sediul social al Airly.
5. În ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate în prezentul Contract, se aplică dispozițiile
legislației poloneze.

Airly

Împrumutat

Atașamente:
1) Confirmarea de primire a senzorului.
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Anexa numărul 1 la Contract

Confirmare de primire a senzorului

Prin prezenta declar că, la data de

, 2021, am primit de la reprezentantul

Airly 1 (un) senzor Airly, cu numărul de serie:

/semnătura persoanei care primește senzorul/ /semnătura persoanei care livrează senzorul/
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