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1 - Zobowiązania i obowiązki Klienta

1.1 Klient powinien: (I) postępować jako odpowiedzialny użytkownik Produktu; (II) używać 
Produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób ostrożny i właściwy, zgodnie 
z instrukcjami i specyfikacjami Webfleet Solutions; (III) zapewnić, że wszystkie ograniczenia i 
zobowiązania nałożone na niego przez Umowę mają zastosowanie w równym stopniu do jego 
Podmiotów Stowarzyszonych i Użytkowników; oraz (IV) zapewnić, że wszystkie takie Podmioty 
Stowarzyszone i Użytkownicy w pełni przestrzegają wszystkich takich ograniczeń i zobowiązań.

1.2. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkty po rozwiązaniu Umowy. W momencie zwrotu 
Produkty powinny być w zasadniczo takim samym stanie, w jakim zostały otrzymane po raz 
pierwszy, z wyjątkiem zwykłego zużycia. Klient zobowiązany jest odpowiednio zapakować do 
wysyłki wszystkie zwracane Produkty i ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia po-
wstałe podczas przesyłki zwrotnej.

1.3 Klient ponosi odpowiedzialność i zapłaci Webfleet Solutions na żądanie, nowy koszt wy-
miany wszelkich utraconych lub Istotnie uszkodzonych Produktów. Klient będzie odpowiedzialny 
za płatności za wynajem do dnia otrzymania przez Webfleet Solutions kosztów wymiany. „Istotne 
uszkodzenie materialne” w kontekście niniejszej klauzuli oznacza jakiekolwiek uszkodzenie Pro-
duktów w takim stopniu, że koszt naprawy jest równy lub przekracza 50% godziwej wartości 
rynkowej Produktów w tym czasie.

1.4 Bez uprzedniej pisemnej zgody Webfleet Solutions, Klient nie będzie sprzedawał, obciążał, 
przypisywał, podnajmował, usuwał, zmieniał, modyfikował lub naprawiał Produktów, a Produkty 
będą przez cały czas pod bezpośrednią kontrolą, nadzorem i kierownictwem Klienta osobiście. 
Naruszenie tego postanowienia uprawnia Webfleet Solutions do zawieszenia dostępu Klienta do 
Usługi WEBFLEET i/lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

1.5 Klient będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczą-
cych Produktów. Klient będzie w pełni współpracował i zapewniał uzasadnioną pomoc Webfleet 
Solutions w przypadku wycofania przez Webfleet Solutions któregokolwiek lub wszystkich swo-
ich Produktów.

2 - Dostawa produktów

2.1 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.

2.2 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.

2.3 Jeśli dostawa nastąpiła zgodnie z Umową, a Klient odmawia lub zaniedbuje odbiór Pro-
duktów bez uzasadnionej przyczyny, pozostaje on jednak zobowiązany do wypełnienia swoich 
zobowiązań płatniczych. W takim przypadku Produkty będą przechowywane na ryzyko i koszt 
Klienta.

3 - Inspekcja i roszczenia

3.1 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia lub zorganizowania kontroli Produktów w mo-
mencie dostawy lub przynajmniej tak szybko jak to możliwe po jej zakończeniu. W tym zakre-
sie 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 nie-
zwłocznie 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 zatrzymania 
Produktów do czasu, gdy Webfleet Solutions będzie miała możliwość sprawdzenia takich Pro-
duktów 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 
Webfleet Solutions. Jeśli Webfleet Solutions uzna roszczenie za uzasadnione, według własne-
go uznania 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 
odzyskania należności wygasa.

4 - Zachowanie tytułu

4.1 Webfleet Solutions zachowuje wszelkie tytuły prawne i użytkowe do Produktów. Na 
Klienta nie przechodzi żaden tytuł ani prawo do Produktów, z wyjątkiem praw wyraźnie przy-
znanych w niniejszym dokumencie.

4.2 Klient nie będzie usuwał ani zakrywał żadnego obrazu na Produktach wskazującego na 
własność Webfleet Solutions.

4.3 Jeżeli jakiekolwiek strony trzecie dochodzą lub zamierzają dochodzić lub wykonywać 
lub zamierzają wykonywać jakiekolwiek prawa do Produktów, Klient powinien niezwłocznie: 
(I) poinformować o tym pisemnie Webfleet Solutions; oraz (II) poinformować pisemnie odpo-
wiednie strony trzecie o tytule własności Webfleet Solutions do tego Produktu.

4.4 W przypadku, gdy Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy 
lub gdy zaistnieje uzasadniony powód, aby podejrzewać, że może nie wywiązać się z które-
gokolwiek ze swoich zobowiązań, Webfleet Solutions będzie uprawniona do deinstalacji i 
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 udzie-
lenia wszelkiej niezbędnej pomocy związanej z deinstalacją i usunięciem oraz będzie odpowie-
dzialny za wszelkie uzasadnione koszty związane z deinstalacją i usunięciem.

4.5. Klient będzie przechowywał Produkty oddzielnie od wszystkich innych towarów będą-
cych w jego posiadaniu, tak aby pozostały one łatwo rozpoznawalne jako własność Webfleet 
Solutions; oraz (I) utrzyma Produkty w zadowalającym stanie i będzie je ubezpieczał od wszel-
kiego ryzyka na pełną wartość od daty dostawy; oraz (II) niezwłocznie powiadomi Webfleet 
Solutions, jeśli stanie się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w art. 3.2 
lub art. 3.3 Warunków ogólnych Webfleet; (III) przekaże Webfleet Solutions takie informacje 
dotyczące Produktów, jakich Webfleet Solutions może wymagać od czasu do czasu.

5 - Ubezpieczenie produktów

Klient ubezpieczy Produkty od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia z każdej przyczyny 
na kwotę nie mniejszą niż pełna wartość wymiany i dostarczy Webfleet Solutions dowód tego 
na żądanie.

Załącznik produktowy do Warunków ogólnych Webfleet - Warunki 
wynajmu Produktów
Wraz z Warunkami ogólnymi Webfleet do wynajmu Produktów Webfleet Solutions mają zastosowanie następujące klauzule.
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