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Warunki ogólne TomTom Telematics
1 – Definicje

„Znaki towarowe”

W niniejszych Warunkach ogólnych TomTom Telematics, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej,
następujące słowa i wyrażenia mają znaczenie zgodnie z poniższym opisem:

oznaczają nazwy TomTom, znaki towarowe i loga (zarejestrowane lub dla których złożono
wniosek o zarejestrowanie) i wszelkie inne nazwy, znaki towarowe, loga, wzory i symbole
przeznaczone do używania na produktach lub usługach dostarczanych przez TomTom lub
w odniesieniu do nich;

„Jednostki powiązane”
oznaczają każdą ze Stron lub inny podmiot kontrolujący, kontrolowany przez Stronę lub
podlegający wraz z nią wspólnej kontroli. Użyte w tej definicji określenia „kontrola”,
„kontrolujący” i „kontrolowany” oznaczają prawną, faktyczną lub prawowitą własność,
bezpośrednią lub pośrednią, ponad 50% wyemitowanego kapitału udziałowego lub posiadanie
ponad 50% praw głosu lub prawa, bezpośredniego lub pośredniego, do wyznaczania członka
zarządu lub podobnego organu zarządzającego takiego podmiotu;

“Umowa”
oznacza łącznie umowę pomiędzy spółką TomTom a Klientem na świadczenie Usługi i/lub
Produktów WEBFLEET, składającą się z Formularza Zamówienia i załączników do niego, w tym
niniejszych Warunków ogólnych TomTom Telematics, oraz w zakresie określonym w Formularzu
Zamówienia, Harmonogramie(-ach) Produktów i/lub Usług;

„Klientem”
oznacza klienta podanego w Formularzu Zamówienia;

„Informacje poufne”
oznaczają (I) wszelkie informacje i dokumenty uważane za poufne lub zastrzeżone w momencie ich ujawnienia, oraz (II) wszelkie informacje lub dokumenty należące do którejkolwiek
z następujących kategorii: informacje dotyczące Klientów, dystrybutorów, sprzedawców, przedstawicieli lub użytkowników; informacje finansowe (z wyjątkiem publicznie ujawnionych na
mocy przepisów prawa); informacje dotyczące ustalania cen Produktów; specyfikacje i projekty
produktów; oraz wszelkie informacje dotyczące procesów produkcyjnych oraz inne informacje
ujawnione przez którąkolwiek ze stron, które zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami mogą
być uważane za poufne w zakresie, w jakim taka Strona traktuje takie informacje jako poufne
lub zastrzeżone;

“Siła wyższa”
oznacza jakikolwiek powód pozostający poza kontrolą dotkniętej Strony, który ma wpływ na
wykonanie Umowy, w tym między innymi: przedłużająca się awaria środków transportu, telekomunikacji lub zasilania, mobilne usługi telekomunikacyjne, opóźnienia i/lub zastój dostaw
ze strony dostawców spółki TomTom, niekompletne dostawy ze strony dostawców spółki TomTom, nieotrzymanie wszystkich Produktów i/lub usług (firm zewnętrznych) wymaganych do
prawidłowej realizacji Umowy przez spółkę TomTom z powodu okoliczności, które nie mogą być
przypisane spółce TomTom;

„Termin początkowy”
oznacza liczbę miesięcy określoną w Formularzu Zamówienia, licząc od dnia wskazanego w
Umowie;

„Prawa własności intelektualnej”
oznaczają wszelkie wynalazki, patenty, zarejestrowane projekty, prawa do wzoru, prawa do bazy
danych, prawa autorskie, wiedzę specjalistyczną (know-how), znaki towarowe (w tym Znaki towarowe), tajemnice handlowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej oraz zastosowania
któregokolwiek z powyższych oraz wszelkie prawa lub formy ochrony o podobnym charakterze
i posiadające taki sam lub podobny skutek do któregokolwiek z nich, jakie mogą występować
w dowolnym miejscu na świecie;

“Zamówienie”
oznacza złożone przez Klienta zamówienie dotyczące rodzaju i ilości Produktów, które mają być
dostarczone Klientowi, w tym żądaną szacunkową datę dostawy i/lub subskrypcję Usługi WEBFLEET, która ma zostać zakupiona przez Klienta zgodnie z Umową;

„Formularz Zamówienia”
oznacza formularz zamówienia, zgodnie z którym spółka TomTom będzie dostarczać, a Klient
będzie kupować lub wynajmować Produkty i/lub korzystać z Usługi WEBFLEET zgodnie z warunkami Umowy;

„Strona/Strony”
oznacza spółkę TomTom, Klienta lub łącznie;
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„Harmonogram produktów lub usług”
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“Użytkownik”
oznacza osobę upoważnioną przez Klienta do dostępu i korzystania z Usługi WEBFLEET;

„Usługa WEBFLEET”
oznacza usługę online, dostępną za pośrednictwem strony internetowej WEBFLEET,
umożliwiającą Klientowi monitorowanie i kontrolowanie Floty w zakresie, o ile znajduje się
ona na Terytorium, poprzez wyświetlanie i ułatwianie przesyłania Danych Lokalizacyjnych
pomiędzy Platformą TomTom a jednostkami pokładowymi;

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

2 – Zastosowanie i Zakres
2.1 Niniejsze Warunki ogólne TomTom Telematics, w tym w zakresie wskazanym w Formularzu Zamówienia, odpowiednie Harmonogramy Produktów i/lub Usług, mają zastosowanie
i są wyraźnie włączone do Umowy oraz wszystkich późniejszych umów zawartych między
spółką TomTom a Klientem w związku z Usługą i/lub Produktami WEBFLEET. Strony wyraźnie
uzgadniają, że nie mają zastosowania ogólne warunki Klienta ani żadne inne jego warunki.
2.2 Wszelkie oferty cenowe przedstawione przez spółkę TomTom są niewiążące ze strony
spółki, o ile nie zostanie wyraźnie zaznaczone inaczej na piśmie przez spółkę TomTom. Umowa
zostanie zawarta i będzie wiążąca dla Stron, jeżeli i kiedy spółka TomTom potwierdzi na
piśmie Zamówienie złożone przez Klienta lub spółka TomTom zrealizuje takie Zamówienie,
w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.

3 - Okres obowiązywania i Rozwiązanie Umowy
3.1. Okres subskrypcji Usługi WEBFLEET oraz, o ile ma to zastosowanie, zakupu lub najmu Produktów, rozpoczyna się w dniu określonym w Umowie i wygasa po upływie Okresu
początkowego. Po upływie Okresu początkowego Umowa będzie za każdym razem automatycznie przedłużana na kolejny dodatkowy okres jednego (1) roku, o ile którakolwiek
ze Stron nie powiadomi drugiej Strony na piśmie o swoim zamiarze jej nieprzedłużania przynajmniej trzy (3) miesiące przed terminem, w którym w innym przypadku Umowa zostałaby
przedłużona.
3.2 Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez uszczerbku
dla jakichkolwiek innych praw wynikających z niniejszej Umowy, po pisemnym powiadomieniu o tym, jeżeli: (I) druga Strona nie przestrzega lub nie stosuje się do jakichkolwiek istotnych postanowień lub warunków niniejszej Umowy, w tym w przypadku braku zapłaty lub
opóźnień w zakresie płatności, przy czym takie niedotrzymanie lub naruszenie warunków (jeśli
jest możliwe do naprawienia) nie zostanie naprawione w ciągu dwudziestu (20) dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego zawiadomienia, określającego naruszenie i wymagającego
jego usunięcia; lub (II) ma miejsce którekolwiek z poniższych zdarzeń: a) złożenie wniosku o
likwidację drugiej Strony; b) druga Strona podlega nakazowi lub podjęto skuteczną uchwałę
w zakresie likwidacji drugiej Strony; c) złożono wniosek o nakaz lub o wyznaczenie zarządcy
(w tym syndyka masy upadłościowej), syndyka, administratora lub podobnej instytucji drugiej
Strony; d) jeżeli w odniesieniu do całości lub części aktywów lub przedsiębiorstwa drugiej
Strony wyznaczony został zarządca, syndyk masy upadłościowej, administrator lub podobna
instytucja; e) jeżeli druga Strona zawrze układ lub ugodę ze swoimi wierzycielami w ogóle
lub dokonuje cesji na rzecz swoich wierzycieli lub innej podobnej ugody; (f) druga strona
przechodzi w stan likwidacji; (g) druga Strona staje się niezdolna do spłaty swoich długów lub
staje się w inny sposób niewypłacalna; lub h) druga Strona przestaje prowadzić działalność
gospodarczą lub grozi jej zaprzestaniem.
3.3 W przypadku: (I) złożenia lub planowanego złożenia przez Klienta wniosku o ogłoszenie
niewypłacalności, lub (II) wszczęcia postępowania upadłościowego, lub (III) wyznaczenia
w stosunku do Klienta zarządcy prawnego majątku lub syndyka masy upadłościowej, lub (IV)
złożenia wniosku o zawieszenie płatności lub przyznania zawieszenia płatności, lub (V) zaoferowania przez Klienta swoim wierzycielom prywatnego planu spłaty lub dołączenia jego aktywów, lub (VI) braku możliwości spłaty przez Klienta swoich długów lub w inny sposób stania
się niewypłacalnym, wówczas zobowiązania Klienta wobec spółki TomTom staną się natychmiast wymagalne. W wyniku któregokolwiek z tych zdarzeń spółce TomTom przysługuje prawo
zawieszenia wykonywania postanowień Umowy do czasu wywiązania się przez Klienta ze
wszystkich swoich zobowiązań powstałych na mocy Umowy.

oznacza harmonogram zawierający specyficzne warunki dotyczące produktów lub usług, wskazane w Formularzu Zamówienia, który będzie obowiązywał wraz z niniejszymi Warunkami
ogólnymi TomTom Telematics;

3.4 Wszystkie postanowienia, które zgodnie z wyraźną lub domniemaną intencją Stron mają
zachować swoją ważność po rozwiązaniu Umowy, pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Spółka TomTom zrealizuje tylko zamówienia złożone i zaakceptowane przez
spółkę TomTom przed datą rozwiązania Umowy.

“Produkty”

4 – Ceny, Zapłata i Niewywiązywanie się ze zobowiązań

oznacza produkty TomTom zakupione lub wynajęte bezpośrednio od spółki TomTom, wymienione w Umowie;

4.1 Wszystkie ceny oferowane przez spółkę TomTom są podane w złotych polskich (o ile nie
podano inaczej), nie zawierają podatku VAT, jakichkolwiek innych podatków ani dodatkowych
kosztów.

„Terytorium”
oznacza terytorium określone w Formularzu Zamówienia;

“TomTom lub TomTom Telematics”
TomTom Telematics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, Polska;

„Warunki ogólne TomTom Telematics”
oznaczają niniejsze warunki ogólne mające zastosowanie odpowiednio do Usługi WEBFLEET,
zakupu i wypożyczenia Produktu;

„Platforma TomTom”
oznacza systemy informatyczne obsługujące usługę WEBFLEET;

4.2 Opłaty abonamentowe za Usługę WEBFLEET, stawki wynajmu Produktów oferowanych
przez spółkę TomTom będą uiszczane w złotych polskich z wyprzedzeniem miesięcznym w
terminie 10 dni od daty wystawienia
faktury (o ile nie uzgodniono inaczej),
a pełna płatność kwot podanych przez
TomTom Telematics Polska Sp. z o.o.
spółkę TomTom za zakup Produktów
Ul. Prosta 51
będzie dokonywana zgodnie z uzgodnionymi warunkami niniejszej Umowy.
00-838 Warszawa
O ile nie uzgodniono inaczej, spółka
Polska
TomTom będzie otrzymywała wszelkie
t: +48 (0) 22 3460000
płatności za pośrednictwem elektronicf: +48 (0) 22 3460001
znego przelewu bankowego na konto
bankowe określone przez spółkę Tome: sales.pl@telematics.tomtom.com
Tom w niniejszej Umowie.
www.tomtom.com/telematics
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4.3 Opłaty i stawki mogą być korygowane przez spółkę TomTom raz w roku kalendarzowym,
pod warunkiem, że spółka TomTom powiadomi o tym Klienta z co najmniej dwumiesięcznym (2)
wyprzedzeniem.
4.4 Jeśli płatność nie zostanie zrealizowana w terminie: (I) Klient zostanie uznany za
naruszającego postanowienia Umowy, bez konieczności powiadamiania go przez spółkę TomTom o naruszeniu Umowy, przy czym wszystkie roszczenia spółki TomTom wobec Klienta staną
się natychmiast wymagalne i płatne; (II) Klient będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych od zaległej kwoty należności oraz wszelkich kosztów sądowych i pozasądowych poniesionych przez spółkę TomTom w związku z windykacją i poborem zaległej kwoty; (III) spółka
TomTom zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu i korzystania przez Klienta z Usługi WEBFLEET do czasu uregulowania wszystkich zaległych kwot (łącznie z odsetkami i kosztami) oraz (IV)
koszty zawieszenia i reaktywacji ponosić będzie Klient.
4.5 Spółka TomTom może nałożyć limity kredytowe na rachunek Klienta lub zażądać od Klienta
zapewnienia wystarczającego depozytu zabezpieczającego. W przypadku przekroczenia przez
Klienta limitu kredytowego lub niezapewnienia wymaganego depozytu zabezpieczającego,
spółka TomTom może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym i zatrzymać wszelkie środki niezbędne do pokrycia niezapłaconych przez Klienta faktur dotyczących
stawek za Produkty i opłat abonamentowych za Usługi WEBFLEET i/lub kosztów związanych z
niedokonaniem przez Klienta zwrotu wypożyczonych Produktów do spółki TomTom, stosownie
do okoliczności.
4.6 Wszelkie płatności Klienta muszą być dokonywane bez żadnych potrąceń, zniżek i/lub
przerw, o ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie.

5 – Siła wyższa
5.1 Jeśli Strona nie będzie mogła wywiązać się z któregokolwiek ze swoich zobowiązań
wynikających z Umowy lub nie będzie mogła wywiązać się z takich zobowiązań w wyznaczonym
terminie w związku z Siłą Wyższą, wówczas Strona ta zostanie zwolniona z wykonania lub terminowego wykonania, w zależności od przypadku, swoich zobowiązań, w zakresie, w jakim taka
Siła Wyższa będzie trwała, przy tym Strona ta zgadza się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań,
aby przeciwdziałać skutkom lub pominąć skutki Siły Wyższej, tak aby być w stanie wywiązać się
ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
5.2 W przypadku gdy okres, w którym Strona nie może wypełnić swoich zobowiązań w wyniku
działania Siły Wyższej jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, każdej ze Stron przysługuje prawo
rozwiązania Umowy na piśmie bez konieczności wypłaty jakiejkolwiek wynikającej z tego lub
związanej z tym rekompensaty.
5.3 Niezależnie od paragrafu 5.2 niniejszych Warunków ogólnych TomTom Telematics, jeśli przed
rozpoczęciem działania Siły Wyższej spółka TomTom częściowo wypełniła swoje zobowiązania
lub jest w stanie wypełnić swoje zobowiązania tylko częściowo, przysługuje jej zapłata za wszelkie działania zrealizowane przed rozpoczęciem działania siły wyższej oraz poniesionych w związku
z tym kosztów, tak jakby koszty takie odnosiły się do osobnej Umowy.

6 – Własność intelektualna
6.1 Spółka TomTom zachowuje wszystkie Prawa Własności Intelektualnej przysługujące jej do
Usługi WEBFLEET, strony internetowej WEBFLEET, Platformy TomTom i Produktów. Klient nie nabywa w żadnym momencie jakichkolwiek praw, tytułów ani udziałów w tych prawach własności
intelektualnej z tytułu jakiejkolwiek formy wykorzystania takich praw na podstawie Umowy.
6.2 Klient (I) nie będzie powodować ani zezwalać żadnej osobie trzeciej na powodowanie
żadnych szkód lub narażanie Praw własności intelektualnej spółki TomTom; (II) z zastrzeżeniem
wszelkich innych praw spółki TomTom, zobowiązuje się wyrównać straty spółki TomTom z powodu wykorzystania przez Klienta lub Użytkownika Praw własności intelektualnej spółki TomTom
inaczej niż zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; (III) nie będzie dokonywać zmiany opakowania bądź oznakowania Produktów dostarczonych przez spółkę TomTom, jeśli takie zmiany
nie zostaną zaakceptowane przez spółkę TomTom na piśmie; (IV) nie będzie zmieniać, usuwać
ani w inny sposób modyfikować Znaków Towarowych ani dodawać żadnych innych znaków
towarowych, logo, wzorów lub symboli na Produkcie lub jego opakowaniu, jeśli takie zmiany
nie zostaną zaakceptowane przez spółkę TomTom na piśmie; (V) nie będzie wykorzystywać
żadnych Znaków Towarowych w sposób powodujący ograniczanie zdolności ich odróżnienia lub
utratę ich ważności lub mający negatywny wpływ na reputację spółki TomTom; (VI) nie będzie
w żaden sposób wykorzystywać żadnych Znaków Towarowych na jakichkolwiek produktach lub
usługach innych niż Produkty lub w związku z jakimikolwiek produktami lub usługami innymi niż
Produkty; (VII) nie będzie w żaden sposób wykorzystywać żadnych Znaków Towarowych w jakiejkolwiek nazwie, znaku towarowym lub logo Klienta, niezależnie od tego, czy taka nazwa, znak
towarowy czy logo są wykorzystywane w związku z wykonywaniem postanowień Umowy; (VIII)
nie będzie wykorzystywać żadnych nazw, znaków towarowych, logo, wzorów ani symboli podobnych do któregokolwiek ze Znaków Towarowych na tyle, że może to prowadzić do pomyłek
lub wprowadzać w błąd; (IX) dopilnuje, żeby wszelkie odwołania do Znaków towarowych i ich
wykorzystanie zostały zaakceptowane przez spółkę TomTom; (X) nie będzie podważać ważności,
wykonalności ani posiadania przez spółkę TomTom prawa do wykorzystania jej Własności intelektualnej.
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6.3 W przypadku, gdy Klient w jakimkolwiek momencie bezpośrednio lub pośrednio zakwestionuje posiadanie przez spółkę TomTom praw własności intelektualnej lub w inny sposób narazi
na niebezpieczeństwo lub umniejszy prawa spółki TomTom do usług WEBFLEET, strony internetowej WEBFLEET, Platformy TomTom lub Produktów, lub wartość praw własności intelektualnej w niej zawartej, spółka TomTom ma prawo natychmiast rozwiązać Umowę.
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6.4 Klient nie będzie angażować się w żadne postępowanie, które w opinii spółki TomTom
jest szkodliwe lub może w przyszłości okazać się szkodliwe dla działalności biznesowej spółki
TomTom lub marketingu Produktów.

7 – Odpowiedzialność
7.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 7.3 niniejszych Warunków ogólnych TomTom TomTom
Telematics, łączna odpowiedzialność spółki TomTom, czy kontraktowej, deliktowej (w tym
także w przypadku zaniedbania), wprowadzenia w błąd (inne niż fałszywe podanie informacji),
naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób na podstawie Umowy, będzie ograniczona do ceny netto zapłaconej lub pozostałej do zapłacenia przez Klienta za Usługę WEBFLEET
w pełnym roku (12 miesięcy), w którym wystąpiła strata lub szkoda, przy tym do ceny zapłaconej
za te Produkty, które rzeczywiście spowodowały szkody lub stawki wynajmu zapłacone lub
pozostałe do zapłaty przez Klienta za Produkty, które rzeczywiście spowodowały szkody w okresie poprzedzających 12 miesięcy, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. We
wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność spółki TomTom jest wykluczona.
7.2 Spółka TomTom nigdy nie ponosi odpowiedzialności za: (I) jakąkolwiek utratę zysków,
przewidywanych oszczędności, przychodów, biznes, utratę lub uszkodzenie danych, utratę
możliwości użytkowania, utratę wartości firmy, stratę spowodowaną opóźnieniem; lub (II)
jakąkolwiek pośrednią lub następczą stratę lub szkodę.

7.3 Żadne z postanowień niniejszego paragrafu 7 oraz całej Umowy nie będzie uważane
za wykluczające lub ograniczające odpowiedzialność jakiejkolwiek ze Stron: (I) za straty lub
szkody spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem jednej ze Stron lub
członków jej kadry kierowniczej, pracowników, agentów lub wykonawców; lub (II) w odniesieniu do obrażeń ciała, szkód dla zdrowia lub śmierci jakiejkolwiek osoby spowodowanych
przez Stronę lub członków jej kadry kierowniczej, pracowników, agentów lub wykonawców.
(III) w odniesieniu do płatności wszelkich kwot należnych na podstawie niniejszej Umowy;
lub (IV) w odniesieniu do wszelkich innych zobowiązań, które nie mogą być wyłączone przez
prawo.
7.4 O wszelkich roszczeniach dotyczących szkód lub strat (z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych wynikających z paragrafu 7.3 Warunków ogólnych TomTom Telematics) spółka
TomTom musi zostać poinformowana w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty, kiedy taka
szkoda powstała, a niedotrzymanie tego terminu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się roszczenia.
7.5 Wszelkie gwarancje i warunki wymagane ustawowo, które nie są wyrażone w niniejszej
Umowie, są w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa wyłączone z niniejszej Umowy.

8 – Poufność
W trakcie obowiązywania Umowy, a także po upływie tego okresu, żadna ze Stron nie będzie
wyjawiać, ujawniać ani w inny sposób, pośredni lub bezpośredni, przekazywać jakiejkolwiek osobie trzeciej żadnych Informacji poufnych, o ile nie uzyska wyraźnego pozwolenia
w niniejszej Umowie lub nie zostanie zobowiązana do tego przepisami prawa. Postanowienia
zawarte w paragrafie 8 nie odnoszą się do żadnych informacji, w odniesieniu do których
Strona ją otrzymująca jest w stanie wykazać, że (I) jest lub stała się ona powszechnie znana
w inny sposób niż w wyniku naruszenia obowiązku zachowania poufności; lub (II) była ona
w posiadaniu Strony otrzymującej bez ograniczeń dotyczących jej ujawniania przed terminem jej otrzymania od Strony ujawniającej; lub (III) została uzyskana od osoby trzeciej,
która nabyła ją zgodnie z prawem i która nie podlega żadnym ograniczeniom dotyczącym jej
ujawnienia; lub iv) została opracowana niezależnie od dostępu do Informacji poufnej. Strona
otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne ujawnione przez Stronę ujawniającą zgodnie z
wymogami prawa lub w celu zastosowania się do nakazu sądu, innych organów administracji
rządowej lub organów regulacyjnych, które sprawują jurysdykcję nad Stroną otrzymującą,
pod warunkiem że Strona otrzymująca: (I) zawiadomi Stronę ujawniającą na piśmie z uzasadnionym wyprzedzeniem, aby umożliwić jej zwrócenie się o zabezpieczenie roszczeń lub
zastosowanie innych właściwych środków zaradczych oraz zapewni wszelką pomoc, jakiej
Strona ujawniająca może potrzebować w celu uzyskania takiego zabezpieczenia lub środków
zaradczych; (II) ujawni jedynie takie informacje, jakich wymaga jednostka rządowa lub organ
regulacyjny; oraz (III) dołoży należytych starań w celu uzyskania poufnego traktowania wszelkich ujawnionych w ten sposób Informacji Poufnych.

9 – Różne
9.1 Żadna ze Stron nie może scedować, zlecić do podwykonania, przenieść ani zbyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony, przy założeniu że spółka TomTom może scedować, zlecić do
podwykonania, przenieść lub zbyć wszelkie swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy, w
całości lub w części, na którąkolwiek ze swoich Jednostek powiązanych bez uprzedniej zgody
Klienta.
9.2 Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia
Umowy nie wpływa na legalność, ważność lub wykonalność pozostałej części klauzuli lub
paragrafu, który zawiera odpowiednie postanowienie lub jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy. Jeżeli pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone, Strony dołożą wszelkich uzasadnionych starań, aby w rozsądnym terminie uzgodnić wszelkie zgodne z prawem
i rozsądne zmiany w Umowie, które mogą być konieczne do osiągnięcia w możliwie najszerszym zakresie takiego samego skutku, jaki zostałby osiągnięty przez dany paragraf lub część
danego paragrafu.
9.3 Z wyjątkiem paragrafu 7.4 niniejszych Warunków ogólnych TomTom Telematics, prawa
każdej ze stron wynikające z Umowy pozostają bez uszczerbku wobec wszystkich innych
praw i środków zaradczych dostępnych dla każdej ze Stron, przy tym żadne zaniechanie lub
opóźnienie wykonania jakiegokolwiek prawa wynikającego z Umowy przez którąkolwiek ze
Stron nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa wynikającego z Umowy.
9.4 O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, żadne zmiany w Umowie nie będą ważne ani
wiążące, o ile nie zostały dokonane w formie pisemnej.
9.5 Spółka TomTom może jednostronnie zmienić postanowienia niniejszych Warunków
ogólnych TomTom, które to zmiany wchodzą w życie z dniem powiadomienia Klienta o tym
fakcie.
9.6 Wszelkie powiadomienia, zgody, zrzeczenia się i inne komunikaty w związku z niniejszą
Umową muszą być sporządzone na piśmie, w języku angielskim i doręczone osobiście,
przesłane listem zwykłym lub poleconym, pocztą kurierską lub elektroniczną na odpowiedni adres podany w niniejszej Umowie (bądź na adres każdorazowo podany przez jedną
Stronę drugiej Stronie). Powiadomienie będzie skuteczne w momencie jego odbioru i zostanie
uznane za odebrane w momencie jego dostarczenia (iw przypadku dostarczenia osobistego,
listem poleconym lub pocztą kurierską) lub w momencie jego pomyślnego przesłania (w przypadku poczty elektronicznej).
9.7 Spółka TomTom udostępni Klientowi na żądanie kopię wszystkich danych przechowywanych przez nią na podstawie Umowy oraz niezwłocznie poinformuje Klienta o utracie,
zniszczeniu, uszkodzeniu lub nieprzydatności tych danych. Spółka TomTom przywróci takie
dane na koszt własny.

10 – Spory i prawo właściwe
Każdy spór wynikający z zapisów Umowy będzie w pierwszej instancji rozstrzygany przez
właściwy sąd w Warszawie, który będzie sprawować wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do
wszelkich takich sporów. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa polskiego.
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