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Warunki ogólne Webfleet Solutions
1 – Definicje
O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, następujące słowa i wyrażenia użyte w niniejszych
Warunkach ogólnych Webfleet Solutions oraz w Załącznikach produktowych i usługowych mają
znaczenie określone poniżej:

„Podmioty powiązane”
oznacza, w odniesieniu do którejkolwiek ze Stron, wszelkie inne podmioty kontrolujące, kontrolowane przez lub pozostające pod wspólną kontrolą z daną Stroną. Terminy „kontrola”,
„kontrolujący” i „kontrolowany”, użyte w niniejszej definicji, oznaczają własność prawną,
faktyczną lub udziałową, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% wyemitowanego kapitału
zakładowego lub ponad 50% praw głosu, lub prawo, bezpośrednio lub pośrednio, do
powoływania członka zarządu lub podobnego organu zarządzającego takiej jednostki;

“Umowa”
oznacza łącznie umowę pomiędzy Webfleet Solutions a Klientem na dostarczenie Usługi WEBFLEET i/lub Produktów, składającą się z Formularza zamówienia i załączników do niego, w tym
niniejszych Warunków ogólnych Webfleet Solutions, oraz w zakresie określonym w Formularzu
zamówienia, Załączników produktowych i/lub usługowych;

„Klient”
oznacza klienta wskazanego w Formularzu zamówienia;

„Informacje poufne”
oznacza (I) wszelkie informacje i dokumenty, które w momencie ujawnienia są uznawane za
poufne lub zastrzeżone oraz (II) wszelkie informacje i dokumenty, które należą do którejkolwiek
z następujących kategorii: informacje dotyczące klientów, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych, agentów lub użytkowników; informacje finansowe (z wyjątkiem informacji, które zostały
publicznie ujawnione zgodnie z wymaganiami prawnymi); informacje o cenach Produktów; specyfikacje i projekty Produktów; procesy produkcyjne oraz wszelkie inne informacje ujawnione
przez którąkolwiek ze Stron, które mogłyby zostać w uzasadniony sposób uznane za poufne w
zakresie, w jakim Strona ta traktuje takie informacje jako poufne lub zastrzeżone;

„Pojazd”
oznacza pojedynczy pojazd lub pojedynczy środek trwały, który na wniosek Klienta zgodnie z
Umową będzie zarządzany za pomocą Usługi WEBFLEET;

„Flota”
oznacza liczbę Pojazdów, które będą zarządzane za pomocą usługi WEBLEET;

„Siła wyższa”
oznacza jakąkolwiek przyczynę pozostającą poza uzasadnioną kontrolą Strony, której to dotyczy, która ma wpływ na wykonanie Umowy, w tym między innymi przedłużające się przerwy w
transporcie, łączności telefonicznej lub dostaw energii elektrycznej, usług łączności ruchomej,
opóźnienie i/lub przestój w dostawach ze strony dostawców Webfleet Solutions, niekompletne
dostawy ze strony dostawców Webfleet Solutions, nieotrzymanie wszystkich Produktów i/lub
usług (osób trzecich) wymaganych do prawidłowego wykonania Umowy przez Webfleet Solutions, spowodowane okolicznościami, których nie można racjonalnie przypisać Webfleet Solutions;

„Aplikacja mobilna”
oznacza oprogramowanie Webfleet Solutions, dostępne za pośrednictwem urządzenia
Użytkownika, które umożliwia pozyskiwanie i przesyłanie Danych telematycznych oraz wysyłanie
i odbieranie takich danych pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Platformą usług telematycznych WEBFLEET za pośrednictwem Usług łączności ruchomej. W stosownych przypadkach
Aplikację mobilną można używać w połączniu z Produktem.

„Minimalny okres obowiązywania Umowy”
oznacza liczbę miesięcy określoną w Formularzu zamówienia, rozpoczynającą się w dniu w nim
wskazanym;

„Prawa własności intelektualnej”
oznacza wszelkie wynalazki, patenty, zarejestrowane wzory, prawa do wzorów, prawa do baz
danych, prawa autorskie, know-how, znaki towarowe (w tym Znaki Towarowe), tajemnice handlowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, a także wnioski o ich przyznanie oraz
wszelkie prawa lub formy ochrony o podobnym charakterze i skutkach równoważnych lub podobnych do nich, które mogą przysługiwać gdziekolwiek na świecie;
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oznacza zamówienie złożone przez Klienta dotyczące rodzaju i ilości Produktów, które mają być
dostarczone Klientowi, w tym żądany szacowany termin dostawy i/lub subskrypcje Usługi WEBFLEET, które mają zostać wykupione przez Klienta, zgodnie z Umową;

„Formularz zamówienia”
oznacza formularz zamówienia, zgodnie z którym Webfleet Solutions dostarczy, a Klient zakupi
lub wynajmie Produkty i/lub zasubskrybuje Usługi WEBFLEET lub Aplikację mobilną zgodnie z
warunkami Umowy;

„Strona/Strony”
oznacza Webfleet Solutions lub Klienta lub Strony łącznie;

„Załącznik produktowy lub usługowy”
oznacza załączniki zawierające szczegółowe warunki dotyczące produktu lub usługi wskazanego
w Formularzu zamówienia, które obowiązują łącznie z niniejszymi Warunkami ogólnymi Webfleet Solutions;

„Produkt”
oznacza urządzenie, o którym mowa w wykazie pozycji Formularza zamówienia, zakupione lub
wynajęte przez Klienta, które może być wykorzystywane do pozyskiwania Danych telematyc-

znych oraz do wysyłania i odbierania tych danych i innych komunikatów za pośrednictwem
Usług łączności ruchomej (automatycznie zgodnie z ustaloną procedurą lub poprzez manualne
pobieranie informacji);

„Dane telematyczne”
oznacza dane uzyskane lub przechwycone przez Produkt i/lub urządzenie Użytkownika, takie
jak na przykład położenie geograficzne Floty, informacje o trasie przejazdu, sposobie prowadzenia pojazdu, czasie pracy, wydajności kierowcy oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie inne dane, wiadomości i nagrania wideo wyświetlane w Platformie usług telematycznych
WEBFLEET;

„Terytorium”
oznacza terytorium określone w Formularzu zamówienia;

„Znaki towarowe”
oznacza nazwy, znaki towarowe i logo Webfleet Solutions (zarejestrowane lub zgłoszone)
oraz wszelkie inne nazwy, znaki towarowe, logo, projekty i symbole przeznaczone do użycia
na lub w związku z Produktami, Aplikacją mobilną lub Usługami świadczonymi przez Webfleet
Solutions;

„Użytkownik”
oznacza osobę upoważnioną przez Klienta do dostępu i korzystania z Serwisu WEBFLEET i/
lub Aplikacji mobilnej;

„Urządzenie użytkownika”
oznacza telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie przenośne o podobnych funkcjach.

„Webfleet Solutions”
Webfleet Solutions Poland sp. Z.o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona
zgodnie z prawem polskim, z siedzibą przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, Polska.

„Warunki ogólne Webfleet Solutions”
oznacza niniejsze warunki ogólne, które mają zastosowanie do świadczenia Usługi WEBFLEET,
zakupu Produktów oraz wynajmu Produktów, w zależności od sytuacji;

„Platforma usług telematycznych WEBFLEET”
oznacza systemy informatyczne, w których działa Usługa WEBFLEET;

„Usługa WEBFLEET”
oznacza usługę online, dostępną za pośrednictwem strony internetowej WEBFLEET, mającą
na celu umożliwienie Klientowi monitorowanie i kontrolę Floty znajdującej się na terytorium, poprzez udostępnianie i ułatwianie transmisji Telematycznych danych lokalizacyjnych
pomiędzy Platformą usług telematycznych WEBFLEET a Jednostkami pokładowymi, Produktami i/lub pomiędzy Platformą usług telematycznych WEBFLEET a Urządzeniem użytkownika
za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

„Strona internetowa WEBFLEET”
oznacza stronę internetową www.webfleet.com.

2 – Zastosowanie i Zakres
2.1 Niniejsze Warunki ogólne Webfleet Solutions, łącznie z postanowieniami wskazanymi w Formularzu zamówienia, odpowiednim Załącznikiem(ami) produktowym(mi) i/lub usługowym(i), stosuje się i stanowią one integralną część Umowy oraz wszystkich późniejszych umów zawartych
pomiędzy Webfleet Solutions a Klientem dotyczących Usług i/lub Produktów WEBFLEET. Wyraźnie
ustala się, że nie mają zastosowania ogólne warunki handlowe ani jakiekolwiek inne postanowienia
Klienta.
2.2 Oferty przedstawione przez Webfleet Solutions nie będą wiążące, o ile Webfleet Solutions nie
określi inaczej na piśmie. Umowa zostaje zawarta i jest wiążąca dla Stron, jeżeli Webfleet Solutions
potwierdzi na piśmie Zamówienie złożone przez Klienta, w momencie jego potwierdzenia lub gdy
Webfleet Solutions wykona takie Zamówienie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3 - Okres obowiązywania i wypowiedzenie
3.1 Okres abonamentu na Usługę WEBFLEET, Aplikację mobilną oraz, w stosownych przypadkach, zakupu lub wynajmu Produktów, rozpoczyna się w dniu podanym w Formularzu
zamówienia i wygasa po upływie Minimalnego okresu obowiązywania Umowy. Po upływie
Minimalnego okresu obowiązywania Umowy, Umowa zostanie automatycznie przedłużona na
kolejne dodatkowe okresy jednego (1) roku każdy, chyba że jedna ze Stron przekaże drugiej
Stronie pisemne zawiadomienie o zamiarze nieprzedłużania Umowy na co najmniej trzy (3)
miesiące przed datą, w której Umowa miałaby zostać odnowiona.
3.2 Każda ze stron może, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw wynikających z niniejszej Umowy, za pisemnym zawiadomieniem, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy: (I) druga Strona nie przestrzega lub nie wykonuje jakiegokolwiek
istotnego warunku lub postanowienia niniejszej Umowy, w tym nie dokonuje lub dokonuje z
opóźnieniem płatności, a takie naruszenie lub uchybienie (jeżeli jest możliwe do naprawienia)
nie zostanie naprawione w ciągu dwudziestu (20) dni kalendarzowych od przekazania pisemnego zawiadomienia określającego naruszenie z żądaniem jego naprawienia; lub (II) wystąpi
którekolwiek z następujących zdarzeń: (a) zostanie złożony wniosek o likwidację drugiej Strony; (b) wobec drugiej Strony zostanie
wydane postanowienie o likwidacji lub
zostanie podjęta skuteczna uchwała o
Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o.
likwidacji drugiej Strony; (c) w stosunku
Ul. Prosta 51
do drugiej Strony zostanie złożony
00-838 Warszawa
wniosek o wydanie postanowienia
Poland
lub wniosek o wyznaczenie syndyka
(w tym syndyka masy upadłościowej),
t: +48 (0) 22 3460000
zarządcy, zarządcy komisarycznego lub
f: +48 (0) 22 3460001
podobnego funkcjonariusza; (d) zose: sales.pl@webfleet.com
tanie powołany syndyk, syndyk masy
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upadłościowej, zarządca komisaryczny lub podobny funkcjonariusz zarządzający całością lub
częścią aktywów lub przedsiębiorstwa drugiej Strony; (e) druga Strona zawrze układ lub porozumienie ze swoimi wierzycielami lub dokona cesji na rzecz swoich wierzycieli lub zawrze inne
podobne porozumienie; (f ) druga Strona zostanie postawiona w stan likwidacji; (g) druga Strona
nie będzie w stanie spłacić swoich zobowiązań lub stanie się niewypłacalna w inny sposób; lub
(h) druga Strona zaprzestanie lub będzie jej grozić zaprzestanie działalności gospodarczej.
3.3 W razie: (I) faktycznego lub planowanego złożenia przez Klienta wniosku o niewypłacalność;
lub (II) wszczęcia postępowania upadłościowego; lub (III) ustanowienia syndyka lub syndyka masy
upadłościowej dla Klienta; lub (IV) złożenia wniosku lub wydania nakazu zawieszenia płatności;
lub (V) zaoferowania przez Klienta swoim wierzycielom prywatnego układu dotyczącego spłaty
zobowiązań lub w przypadku zajęcia jego majątku; (VI) niezdolności Klienta do spłacenia swoich
zobowiązań lub innego rodzaju niewypłacalności; (VII) niewywiązania się przez Klienta z jakiejkolwiek umowy z Webfleet Solutions lub którymkolwiek z jej Podmiotów powiązanych. W takich
przypadkach zadłużenie Klienta wobec Webfleet Solutions staje się natychmiast wymagalne i
należne. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń, Webfleet Solutions będzie uprawniona do
zawieszenia wykonania Umowy do czasu, gdy Klient wypełni wszystkie swoje zobowiązania
wynikające z Umowy.
3.4 Wszystkie postanowienia, które w sposób wyraźny lub dorozumiany obowiązują po
rozwiązaniu Umowy, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Jedynie
Zamówienia złożone i zaakceptowane przez Webfleet Solutions przed datą rozwiązania Umowy
będą realizowane przez Webfleet Solutions.

4 – Ceny, płatności i zwłoka
4.1 Wszystkie ceny Webfleet Solutions są podawane w PLN (o ile nie zaznaczono inaczej), bez
podatku VAT, innych podatków oraz ubocznych kosztów i wydatków.
4.2 Opłaty abonamentowe za Usługę WEBFLEET, oraz w stosownych przypadkach opłat z tytułu
wynajmu Produktów podanych przez Webfleet Solutions oraz cen podanych przez Webfleet
Solutions za zakup Produktów będzie dokonywana w PLN miesięcznie z góry w ciągu 10 dni
netto od daty faktury (chyba, że uzgodniono inaczej), a pełna płatność kwot podanych przez
spółkę Webfleet Solutions za zakup Produktów będzie dokonywana zgodnie z uzgodnionymi
warunkami niniejszej Umowy. O ile nie uzgodniono inaczej, spółka Webfleet Solutions będzie
otrzymywała wszelkie płatności za pośrednictwem elektronicznego przelewu bankowego na
konto bankowe określone przez spółkę Webfleet Solutions w niniejszej Umowie.
4.3 Opłaty i ceny mogą zostać zmienione przez Webfleet Solutions raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że Webfleet Solutions poinformuje Klienta o tym fakcie z co najmniej
dwumiesięcznym (2) wyprzedzeniem.
4.4 W przypadku braku terminowej zapłaty:
(I)
Klient dopuszcza się naruszenia Umowy, bez konieczności zawiadomienia o niewykonaniu
zobowiązania, a wszystkie roszczenia Webfleet Solutions wobec Klienta stają się natychmiast
wymagalne i należne;
(II) Klient będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach
handlowych od zaległej kwoty oraz wszelkich kosztów sądowych i pozasądowych poniesionych
przez Webfleet Solutions w związku z dochodzeniem i windykacją zaległej kwoty; (III) Webfleet
Solutions zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Klienta do Usługi WEBFLEET i korzystania z niej do momentu uregulowania wszystkich zaległych kwot (w tym odsetek i kosztów);
oraz (IV) koszty zawieszenia i reaktywacji ponosi Klient.
4.5 Webfleet Solutions może ustalić limity kredytowe dla konta Klienta lub zażądać od Klienta
dostarczenia odpowiedniej kaucji zabezpieczającej. W przypadku przekroczenia przez Klienta
limitu kredytowego lub niewniesienia wymaganej kaucji zabezpieczającej, Webfleet Solutions
może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym i zatrzymać wszelkie środki
niezbędne do pokrycia nieopłaconych przez Klienta faktur za Produkty oraz opłat abonamentowych za Usługi WEBFLEET i/lub kosztów związanych z brakiem zwrotu przez Klienta wypożyczonych
Produktów do Webfleet Solutions, w zależności od sytuacji.
4.6 Wszystkie płatności należne Webfleet Solutions od Klienta będą dokonywane bez potrąceń,
rabatów i/lub jakichkolwiek zawieszeń płatności.

5 – Siła wyższa
5.1 W przypadku, gdy Siła wyższa uniemożliwi lub opóźni wykonanie Stronie któregokolwiek
ze zobowiązań wynikających z Umowy, z wyjątkiem zobowiązań płatniczych, wówczas Strona
ta będzie zwolniona z wykonania lub terminowego wykonania, w zależności od przypadku,
swoich zobowiązań w okresie trwania Siły wyższej, a Strona ta zgadza się dołożyć wszelkich
niezbędnych starań w celu pokonania lub złagodzenia działania Siły wyższej, aby móc wykonać
swoje zobowiązania wynikające z Umowy. Działanie Siły wyższej w żadnym wypadku nie zwalnia
Klienta z obowiązku terminowego uiszczania opłat należnych Webfleet Solutions za świadczenie
Usług WEBFLEET, lub za zakup lub wynajem Produktów. Dla zachowania jasności, Klient nie
będzie uprawniony do powoływania się na Siłę wyższą jako uzasadnienia braku uiszczenia
należności wynikających z faktur przedstawionych przez Webfleet Solutions.
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5.2 W przypadku, gdy okres, w którym Strona nie może wypełnić swoich zobowiązań z powodu działania Siły wyższej będzie trwał dłużej niż 30 dni kalendarzowych, każda ze Stron będzie
uprawniona do rozwiązania Umowy na piśmie bez obowiązku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania wynikającego z Umowy lub z nią związanego.
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5.3 Niezależnie od art. 5.2 niniejszych Warunków ogólnych Webfleet Solutions, jeżeli w
momencie rozpoczęcia działania Siły wyższej Webfleet Solutions częściowo wypełniła swoje
zobowiązania lub jest w stanie tylko częściowo wypełnić swoje zobowiązania, będzie uprawniona do obciążenia Klienta kosztami wszystkich działań przeprowadzonych przed rozpoczęciem
działania Siły wyższej oraz odrębnie kosztami poniesionymi w związku z tymi czynnościami, tak
jakby koszty te dotyczyły odrębnej Umowy.

6 – Własność intelektualna
6.1 Webfleet Solutions zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Usługą
WEBFLEET, stroną internetową WEBFLEET, Platformą usług telematycznych WEBFLEET, Aplikacją
mobilną Webfleet Solutions oraz Produktami. Klient w żadnym momencie nie nabywa żadnych
praw, tytułu ani udziału w tych Prawach własności intelektualnej w związku z ich wykorzystaniem
przez Klienta zgodnie z Umową.
6.2 6.2 Klient: (I) nie wyrządzi ani nie umożliwi żadnej osobie trzeciej wyrządzenia jakiejkolwiek szkody lub zagrożenia dla Praw własności intelektualnej Webfleet Solutions; (II) bez
uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw przysługujących Webfleet Solutions, zwolni Webfleet
Solutions z odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez Webfleet Solutions z powodu
jakiegokolwiek wykorzystania przez Klienta lub Użytkownika Praw własności intelektualnej Webfleet Solutions w sposób niezgodny z Umową;
(III) nie będzie w żaden sposób zmieniał opakowania lub oznakowania Produktów dostarczonych przez Webfleet Solutions, chyba że takie zmiany zostały uprzednio zatwierdzone przez
Webfleet Solutions na piśmie; (IV) nie będzie zmieniać, usuwać lub w jakikolwiek sposób

ingerować w Znaki towarowe ani umieszczać jakiejkolwiek innej nazwy, Znaku towarowego,
logo, wzoru lub symbolu na Produkcie lub jego opakowaniu, chyba że zostało to wcześniej
zatwierdzone przez Webfleet Solutions na piśmie; (V) nie będzie używać Znaków towarowych
w sposób naruszający ich charakter odróżniający, ważność lub reputację Webfleet Solutions;
(VI) nie będzie używać Znaków towarowych na lub w związku z jakimikolwiek produktami
lub usługami innymi niż Produkty; (VII) nie będzie wykorzystywać Znaków towarowych w
jakiejkolwiek nazwie, Znaku towarowym lub logo Klienta, bez względu na to, czy taka nazwa,
Znak towarowy czy logo są wykorzystywane w związku z wykonaniem niniejszej Umowy;
(VIII) nie będzie wykorzystywać żadnej nazwy, Znaku towarowego, logo, wzoru lub symbolu
tak podobnego do któregokolwiek ze Znaków towarowych, że mogłoby to spowodować
pomyłkę lub wprowadzić w błąd; (IX) upewni się, że wszystkie odniesienia do Znaków towarowych i sposób ich wykorzystania zostały zatwierdzone przez Webfleet Solutions; (X)
nie będzie podważać ważności lub możliwości dochodzenia przez Webfleet Solutions praw
własności intelektualnej; (XI) nie będzie samodzielnie ani nie pomoże innym w odtwarzaniu
kodu źródłowego, bezpośrednio lub pośrednio, modyfikowaniu cech lub funkcjonalności, kopiowaniu lub tworzeniu prac pochodnych z wykorzystaniem całości lub części, analizowaniu
lub usuwaniu komponentów, dekompilacji lub innym sposobie odtwarzania kodu źródłowego
lub próbie odtworzenia kodu źródłowego, technik, algorytmów lub procesów jakiegokolwiek Produktu lub jakiejkolwiek części jakiegokolwiek Produktu, ani nie zezwoli na to lub
zachęci do tego osoby trzecie; (XII) niezwłocznie powiadomi Webfleet Solutions w przypadku
powzięcia informacji o jakiejkolwiek próbie odtworzenia kodu źródłowego jakiegokolwiek
Produktu lub jakiejkolwiek części jakiegokolwiek Produktu.
6.3 W przypadku, gdy Klient w jakimkolwiek momencie, bezpośrednio lub pośrednio, zakwestionuje prawa własności intelektualnej Webfleet Solutions lub zrobi cokolwiek, co zagrozi
lub ograniczy prawa Webfleet Solutions do Usługi WEBFLEET, strony internetowej WEBFLEET,
Platformy usług telematycznych WEBFLEET, Aplikacji mobilnej Webfleet Solutions lub Produktów, lub wartość praw własności intelektualnej z nimi związanych, Webfleet Solutions ma
prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy.
6.4 Klient nie może angażować się w żadne działania, które w opinii Webfleet Solutions są
szkodliwe lub mogą okazać się szkodliwe w przyszłości dla działalności Webfleet Solutions lub
marketingu Produktów.

7 – Odpowiedzialność
7.1 Z zastrzeżeniem ust. 7. 3 niniejszych Warunków ogólnych Webfleet Solutions, łączna
odpowiedzialność Webfleet Solutions, zarówno umowna, deliktowa (w tym wynikająca z
niedbalstwa), związana z wprowadzeniem w błąd (innym niż niezgodne z prawem wprowadzenie w błąd), naruszeniem obowiązku prawnego lub w inny sposób wynikająca z Umowy,
będzie ograniczona do ceny netto zapłaconej lub do zapłacenia przez Klienta za Usługę WEBFLEET w pełnym roku (12 miesięcy), w którym wystąpiła strata lub szkoda, ceny zapłaconej za
te Produkty, które faktycznie spowodowały szkodę lub stawek wynajmu zapłaconych lub do
zapłacenia przez Klienta za te Produkty, które faktycznie spowodowały szkodę w poprzednim
okresie 12 miesięcy, w zależności od tego, która z nich jest większa. We wszystkich innych
przypadkach odpowiedzialność Webfleet Solutions jest wyłączona.
7.2 Webfleet Solutions nie ponosi odpowiedzialności za: (I) utratę zysków, przewidywanych
oszczędności, przychodów, biznesu, utratę lub uszkodzenie danych, utratę możliwości korzystania, utratę reputacji, straty spowodowane opóźnieniem; lub (II) jakiekolwiek straty lub
szkody pośrednie lub uboczne.
7.3 Żadne z postanowień niniejszego art. 7 i całej Umowy nie może być interpretowane
jako wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron: (I) za straty lub
szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania Strony lub jej kierownictwa, pracowników, agentów lub wykonawców; lub (II) za obrażenia ciała, uszczerbek na
zdrowiu lub śmierć jakiejkolwiek osoby, spowodowane przez Stronę lub jej kierownictwo,
pracowników, agentów lub wykonawców. (III) z tytułu płatności jakichkolwiek kwot należnych
na podstawie niniejszej Umowy; lub (IV) z tytułu jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która
nie może zostać wyłączona na mocy prawa.
7.4 W najszerszym zakresie dozwolonym przez Prawo właściwe, wszelkie roszczenia
dotyczące strat lub szkód (z wyjątkiem roszczeń dotyczących szkód wynikających z art. 7.3
Warunków ogólnych Webfleet Solutions) muszą zostać zgłoszone do Webfleet Solutions w
ciągu dwunastu (12) miesięcy od dnia, w którym szkoda została wyrządzona, w przeciwnym
razie uznaje się, że Strona której roszczenie takie przysługuje zrzekła się dochodzenia takiego
roszczenia.
7.5 Wszystkie gwarancje, warunki lub inne postanowienia wynikające z przepisów prawa,
które nie zostały zawarte w Umowie, są, w najszerszym zakresie dozwolonym przez Prawo
właściwe, wyłączone z Umowy.

8 – Poufność
Strony nie będą upubliczniać, ujawniać ani w jakikolwiek inny sposób przekazywać,
bezpośrednio lub pośrednio, osobom trzecim jakichkolwiek Informacji poufnych, chyba że
zostało to wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie lub jest wymagane na mocy prawa.
Postanowienia niniejszego art. 8 nie stosuje się do informacji, odnośnie których Strona
otrzymująca może wykazać, że (I) są lub stały się powszechnie znane w sposób inny niż w
wyniku naruszenia obowiązku zachowania poufności; lub (II) znajdowały się w posiadaniu
Strony otrzymującej bez naruszenia postanowień dotyczących ujawniania przed datą ich
otrzymania od Strony ujawniającej; lub (III) zostały uzyskane od osoby trzeciej, która nabyła je
zgodnie z prawem i nie jest zobowiązana do przestrzegania ograniczeń w zakresie ich ujawniania; lub (IV) zostały opracowane niezależnie bez dostępu do Informacji poufnych.
Strona otrzymująca może ujawnić Informacje poufne ujawnione przez Stronę ujawniającą na
mocy prawa lub w celu wykonania nakazu sądu lub innych jednostek administracji rządowej
lub organów regulacyjnych, posiadających jurysdykcję nad Stroną otrzymującą, pod warunkiem, że Strona otrzymująca: (I) w rozsądnym terminie poinformuje o tym stronę ujawniającą
na piśmie, aby umożliwić jej uzyskanie zabezpieczenia lub innych odpowiednich środków
prawnych oraz udzieli wszelkiej pomocy, której strona ujawniająca może potrzebować w
celu uzyskania takiego zabezpieczenia lub środków prawnych; (II) ujawni tylko te informacje,
których ujawnienia zażąda jednostka administracji rządowej lub organ regulacyjny; oraz (III)
dołoży wszelkich starań, aby zapewnić
poufność wszelkich ujawnionych Informacji poufnych.
Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o.

9 – Postanowienia różne
9.1 Żadna ze Stron nie może
scedować, podzlecić, przenieść ani
zbyć jakichkolwiek swoich praw i
obowiązków wynikających z Umowy,
zarówno w całości jak i w części, bez
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uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, z tym zastrzeżeniem, że Webfleet Solutions może
scedować, podzlecić, przenieść lub zbyć jakiekolwiek swoje prawa i obowiązki wynikające
z Umowy, zarówno w całości jak i w części, na rzecz któregokolwiek ze swoich Podmiotów
powiązanych bez uprzedniej zgody Klienta.
9.2 Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia
Umowy nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałej części
artykułu lub ustępu, który zawiera dane postanowienie, ani na pozostałe postanowienia Umowy.
Jeżeli niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność nie wpłynie na pozostałą część
postanowień Umowy, Strony dołożą wszelkich starań, aby uzgodnić w rozsądnym terminie
odpowiednie i zgodne z prawem zmiany w Umowie, które mogą okazać się konieczne w celu
osiągnięcia, w największym możliwym zakresie, takiego samego skutku, jaki zostałby osiągnięty
dzięki kwestionowanemu artykułowi lub jego części.
9.3 Z wyjątkiem art. 7.4 niniejszych Warunków ogólnych Webfleet Solutions, prawa każdej ze
stron w ramach Umowy pozostają bez uszczerbku dla wszystkich innych praw i środków zaradczych dostępnych dla każdej ze Stron, a brak wykonania lub opóźnienie w wykonaniu przez
którąkolwiek ze Stron jakiegokolwiek prawa w ramach Umowy nie będzie oznaczać zrzeczenia się
takiego prawa w ramach Umowy.
9.4 O ile niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, zmiany w Umowie nie są ważne ani
wiążące, o ile nie zostały sporządzone w formie pisemnej.
9.5 Webfleet Solutions może jednostronnie zmienić postanowienia niniejszych Ogólnych
warunków Webfleet Solutions (w tym Załączników produktowych i usługowych). Zmiany te wejdą
w życie w dniu, w którym Klient zostanie o nich powiadomiony.
9.6 Wszelkie zawiadomienia, zgody, powiadomienia o zrzeczeniu się praw i inne informacje
przekazywane w związku z niniejszą Umową muszą być sporządzone na piśmie, w języku angielskim i dostarczone osobiście lub wysłane pocztą zwykłą, listem poleconym, kurierem lub pocztą
elektroniczną na właściwe adresy określone w Umowie (lub na adresy wskazane przez jedną ze
Stron drugiej Stronie). Zawiadomienie takie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania. Uznaje się
je za otrzymane w momencie doręczenia (w przypadku doręczenia osobistego, listem poleconym
lub przesyłką kurierską) lub w momencie skutecznej transmisji (w przypadku doręczenia pocztą
elektroniczną).
przechow9.7 Webfleet Solutions dostarczy Klientowi na żądanie kopię wszystkich danych
ywanych
przez nią na mocy Umowy i niezwłocznie poinformuje Klienta, jeśli jakiekolwiek takie
dane zostaną utracone lub zniszczone, uszkodzone lub niemożliwe do wykorzystania. Webfleet
Solutions odtworzy takie dane na swój własny koszt.

10 – Spory i obowiązujące przepisy prawa

Warunki ogólne Webfleet Solutions (PL)

Wszelkie spory wynikające z Umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane przez właściwy sąd
w Warszawie, który będzie miał wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do takich sporów. Umowa
podlega prawu polskiemu.
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