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1.1 Dostawa przez Webfleet Solutions powinna odbywać się zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w Umowie. Transport Produktów do Klienta odbywa się zgodnie z warunkami Umowy. Dostawa 
odbywa się na zasadzie Carriage and Insurance Paid (CIP Incoterms 2010), chyba że wyraźnie 
uzgodniono inaczej. Webfleet Solutions ma prawo realizować dostawę etapami i każdy etap 
dostawy może być fakturowany oddzielnie.

1.2 Produkty, które zostaną dostarczone Klientowi przez Webfleet Solutions są wymienione 
w potwierdzeniu Zamówienia, a wszystkie Zamówienia złożone przez Klienta są uzależnione 
od dostępności zapasów. Uzgodniony termin dostawy nie jest terminem ostatecznym, chyba że 
wyraźnie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Webfleet Solutions dołoży wszelkich starań, aby 
dostarczyć Produkt na czas.

1.3 Jeśli Klient odmówi lub zaniedba odbioru Produktów, pozostaje mimo to zobowiązany do 
wypełnienia swoich zobowiązań płatniczych. W takim przypadku Produkty będą przechowywane 
na ryzyko i koszt Klienta.

2 - Ograniczona gwarancja
Webfleet Solutions gwarantuje Klientowi, że dostarczone Produkty spełniają uzgodnione cechy 
przez okres 12 miesięcy od daty dostawy, z zastrzeżeniem, że gwarancja ta nie dotyczy normal-
nego zużycia i nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, 
zaniedbaniem lub nieprawidłowym przechowywaniem lub użytkowaniem, w tym wszelkich fizy-
cznych uszkodzeń powierzchni Produktu. Ponadto Webfleet Solutions gwarantuje Klientowi, że 
Produkt będzie wolny od wad wykonania i materiałów w warunkach normalnego użytkowania 
zgodnie z jego Ograniczoną gwarancją, której najbardziej aktualna wersja znajduje się na stronie 
www.webfleet.com/legal.

3 - Inspekcja i roszczenia

3.1 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia lub zorganizowania kontroli Produktów w momen-
cie dostawy lub przynajmniej tak szybko jak to możliwe po jej zakończeniu. W tym zakresie Klient 
jest zobowiązany do upewnienia się, czy Produkty spełniają wymagania Umowy, a mianowicie: (I) 
czy dostarczono właściwe Produkty; (II) czy ilość odpowiada ilości określonej w Umowie; oraz (III) 
czy dostarczone Produkty spełniają uzgodnione wymagania jakościowe lub, w przypadku braku 
takiego uzgodnienia, spełniają wymagania określone dla normalnego użytkowania lub celów 
handlowych. W przypadku wykrycia wad Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
pisemnie Webfleet Solutions o tym fakcie, określając charakter i rodzaj roszczenia, zgodnie z 
Umową.

3.2 Klient jest zobowiązany, po terminowym powiadomieniu o roszczeniu, do zatrzyma-
nia Produktów do czasu, gdy Webfleet Solutions będzie miała możliwość sprawdzenia takich 
Produktów lub do czasu, gdy Webfleet Solutions powiadomi Klienta, że zrzeka się prawa do 
sprawdzenia. Produkty mogą zostać zwrócone do Webfleet Solutions wyłącznie po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody (dopuszczalny e-mail) i spełnieniu warunków określonych przez Web-
fleet Solutions. Jeśli Webfleet Solutions uzna roszczenie za uzasadnione, według własnego uzna-
nia wymieni Produkty lub wystawi notę kredytową.

3.3 Klient będzie przez cały czas zobowiązany do utrzymywania dostarczonych Produktów w 
należytym porządku. Jeśli Klient nie zastosuje się do tego postanowienia, jego prawo do odzys-
kania należności wygasa.

4 - Zachowanie tytułu
4.1 Webfleet Solutions zachowuje wszelkie tytuły prawne i faktyczne tytuły do Produktów 
do czasu, gdy Klient zapłaci wszystkie kwoty należne Webfleet Solutions, w tym między inny-
mi ceny dostarczonych Produktów oraz wszystkie inne kwoty należne Webfleet Solutions na 
mocy Umowy lub innych uzgodnień.

4.2 Jeżeli Klient nie wywiązuje się z Umowy lub istnieją uzasadnione powody, aby podejrze-
wać, że może nie wywiązać się z któregokolwiek ze swoich zobowiązań, Webfleet Solutions 
będzie uprawniona do usunięcia należących do niej Produktów z posiadania Klienta lub z 
posiadania strony trzeciej przechowującej Produkty w imieniu Klienta na koszt Klienta. Klient 
jest zobowiązany do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy związanej z usunięciem i będzie 
odpowiedzialny za wszelkie uzasadnione koszty związane z usunięciem.

4.3 Do momentu przejścia tytułu prawnego do Produktów na Klienta, ten będzie przechowy-
wał Produkty oddzielnie od wszystkich innych towarów będących w jego posiadaniu, tak aby 
pozostały one łatwo rozpoznawalne jako własność Webfleet Solutions; oraz (I) nie usunie, 
nie zniszczy ani nie zasłoni żadnego znaku identyfikacyjnego lub opakowania na Produktach 
lub odnoszącego się do nich; oraz (II) utrzyma Produkty w zadowalającym stanie i będzie je 
ubezpieczał od wszelkiego ryzyka na pełną wartość od daty dostawy;

(III) natychmiast powiadomi Webfleet Solutions, jeśli Produkt stanie się przedmiotem 
któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w art. 3.2 lub art. 3.3 Warunków ogólnych Web-
fleet; oraz (IV) przekaże Webfleet Solutions takie informacje dotyczące Produktów, jakich 
Webfleet Solutions może wymagać od czasu do czasu.

5 - Zakaz odsprzedaży
5.1 Ze względu na fakt, że Produkty są powiązane z Abonamentami, Klient nie będzie up-
rawniony do sprzedaży lub wynajmu Produktów bez uprzedniej pisemnej zgody Webfleet 
Solutions.

5.2 Naruszenie postanowienia z art. 5.1 uprawnia Webfleet Solutions do zawieszenia 
dostępu Klienta do Usługi WEBFLEET i/lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Załącznik produktowy do Warunków ogólnych Webfleet - Warunki 
zakupu Produktów
Wraz z Warunkami Ogólnymi Webfleet, następujące warunki mają zastosowanie do zakupu Produktów Webfleet Solutions. 

1. - Dostawa produktów
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