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Załącznik produktowy do Warunków ogólnych TomTom Telematics –
Warunki najmu Produktów
Wraz z Warunkami ogólnymi TomTom Telematics. następujące klauzule mają zastosowanie do najmu Produktów TomTom.

1 – Zobowiązania i obowiązki klienta
1.1 Klient: (I) będzie działał jako odpowiedzialny użytkownik Produktu; (II) będzie korzystał z Produktu wyłącznie w sposób ostrożny i właściwy, zgodnie z instrukcjami i specyfikacjami spółki
TomTom; (III) będzie upewniał się, że wszystkie ograniczenia i obowiązki nałożone na niego przez
Umowę mają zastosowanie w równym stopniu do jego Jednostek powiązanych i Użytkowników;
oraz (IV) zapewni, by wszystkie takie Jednostki powiązane i Użytkownicy w pełni przestrzegały
wszelkich takich ograniczeń i obowiązków.
1.2. Klient winien zwrócić Produkty po rozwiązaniu Umowy. Po zwrocie Produkty powinny
być w zasadniczo takim samym stanie, w jakim zostały one dostarczone, z wyjątkiem zwykłego
zużycia. Klient zobowiązany będzie prawidłowo zapakować do przesyłki wszystkie zwracane
Produkty i ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie przesyłki
zwrotnej.
1.3 Klient ponosi odpowiedzialność i winien zapłacić na żądanie spółki TomTom nowy koszt
wymiany utraconych lub istotnie uszkodzonych Produktów. Klient odpowiedzialny jest za opłaty
wynajmu do dnia otrzymania przez spółkę TomTom kosztów wymiany. Przez „Istotne uszkodzenia” w kontekście niniejszego paragrafu należy rozumieć każde uszkodzenie Produktów w
takim stopniu, że koszt naprawy jest równy lub przekracza 50% godziwej wartości rynkowej
Produktów w danym czasie.
1.4 Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki TomTom, Klient nie może sprzedawać, obciążać,
przenosić, odstępować, podnajmować, usuwać, zmieniać, modyfikować lub naprawiać
Produktów, a Produkty pozostają przez cały czas pod bezpośrednią kontrolą, nadzorem i
bezpośrednim kierownictwem Klienta.
1.5 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa
i regulacji dotyczących Produktów. Klient zobowiązuje się w pełni współpracować i udzielać
rozsądnej pomocy spółce TomTom w przypadku wycofania przez spółkę TomTom któregokolwiek
lub wszystkich jej Produktów.

2 – Dostawa Produktów
2.1 Dostawa przez spółkę TomTom będzie uważana za zrealizowaną zgodnie z ustaleniami
Umowy. Transport Produktów do Klienta odbywa się zgodnie z warunkami Umowy. Dostawa
odbędzie się zgodnie z formułą Przewoźne i ubezpieczenie opłacono (CIP Incoterms 2010), o ile
Strony wyraźnie nie uzgodnią inaczej. Spółce TomTom przysługuje prawo dokonywania dostawy
etapami, a każdy etap dostawy może zostać zafakturowany osobno.
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2.2 Produkty, które mają być dostarczone Klientowi przez spółkę TomTom, zostały wymienione
w potwierdzeniu Zamówienia, a wszystkie Zamówienia złożone przez Klienta są uzależnione od
dostępności zapasów magazynowych. Uzgodniony termin dostawy nie jest ostatecznym terminem, chyba że Strony uzgodniły wyraźnie inaczej na piśmie. Spółka TomTom dołoży wszelkich
starań, aby dostarczyć Produkt na czas.
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2.3 Jeżeli dostawa nastąpiła zgodnie z Umową, a Klient odmawia lub zaniedbuje przyjęcia Produktów w posiadanie bez uzasadnionej przyczyny, pozostaje on jednak zobowiązany
do wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych. W takich przypadkach Produkty będą
przechowywane na ryzyko i koszt Klienta.

3 – Kontrola i roszczenia
3.1 Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia lub zorganizowania kontroli Produktów
przy ich odbiorze lub w terminie późniejszym, najszybciej, jak będzie to możliwe. Klient jest
zobowiązany do upewnienia się, czy Produkty spełniają wymogi określone w Umowie, a mianowicie: (I) czy dostarczono właściwe Produkty; (II) czy liczba sztuk dostarczonych Produktów
odpowiada liczbie sztuk określonej w Umowie, oraz (III) czy dostarczone Produkty spełniają
uzgodnione wymogi dotyczące jakości lub w przypadku braku takiej umowy, spełniają wymagania przewidziane do celów normalnego użytkowania lub celów handlowych. W przypadku

stwierdzenia wad Klient jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania
o nich spółki TomTom , określając istotę i typ reklamacji oraz dołączając pozostałe informacje
zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie.
3.2 Po terminowym zgłoszeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do zatrzymania Produktów
do czasu, aż spółka TomTom będzie mieć możliwość dokonania kontroli takich Produktów lub
do czasu poinformowania przez spółkę TomTom o zrzeczeniu się prawa do przeprowadzenia
takiej kontroli. Produkty mogą zostać zwrócone do spółki TomTom tylko po wcześniejszym
wydaniu przez nią pisemnej zgody (także za pośrednictwem wiadomości e-mail) oraz zgodnie
z warunkami określonymi przez spółkę TomTom. W przypadku uznania przez spółkę TomTom
zasadności reklamacji, dokona ona, wedle własnego uznania, wymiany Produktów lub wystawi notę uznaniową.
3.3 Klient jest zawsze zobowiązany do zapewnienia dostawy Produktów w dobrym stanie.
W przypadku niespełnienia przez Klienta tego warunku, jego prawo zwrotu wygasa.

4 – Zachowanie tytułu
4.1 Spółka TomTom zachowa wszelkie tytuły prawne i faktyczne do Produktów. Tytuł prawny
lub prawo do Produktów nie przechodzi na Klienta, chyba że prawa te zostały wyraźnie
przyznane.
4.2 Klient nie może usuwać ani zakrywać żadnego obrazu na Produktach wskazującego
własność spółki TomTom.
4.3 W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie będą się domagać lub usiłować dochodzić,
wykonywać lub rzekomo wykonywać jakiekolwiek prawa do Produktów, Klient niezwłocznie:
(I) poinformuje o tym spółkę TomTom na piśmie; oraz (II) poinformuje na piśmie odpowiednie
osoby trzecie o tytule własności spółki TomTom do takiego Produktu.
4.4 W przypadku niewywiązywania się przez Klienta z Umowy lub wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Klient może nie dotrzymać któregokolwiek ze swoich zobowiązań, spółka
TomTom ma prawo do odinstalowania i odebrania należących do niej Produktów pozostających u Klienta lub u osób trzecich przechowujących Produkty w imieniu Klienta na koszt
Klienta. Klient jest zobowiązany do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie odinstalowania i przekazania Produktów spółce TomTom oraz będzie ponosić odpowiedzialność za
wszelkie uzasadnione koszty związane z ich odinstalowaniem i przekazaniem.
4.5 Klient winien przechowywać Produkty oddzielnie od wszystkich innych towarów znajdujących się w posiadaniu Klienta, tak aby pozostawały one łatwo identyfikowalne jako własność
spółki TomTom; oraz (I) winien utrzymywać Produkty w zadowalającym stanie i ubezpieczyć je
od wszelkiego ryzyka w pełnej wysokości, począwszy od daty dostawy; oraz (II) niezwłocznie
powiadomić spółkę TomTom, jeżeli będzie podlegał jakiemukolwiek zdarzeniu wymienionemu
w paragrafie 3.2 lub 3.3 Warunków ogólnych TomTom Telematics. (III) udzielić spółce TomTom
takich informacji dotyczących Produktów, jakich może okresowo wymagać spółka TomTom.

5 – Ubezpieczenie Produktów
Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia Produktów od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia z każdej przyczyny, na równowartość nie mniej niż ich pełnej wartości zastępczej, i na
żądanie zobowiązany jest dostarczyć spółce TomTom dowód takiego ubezpieczenia.
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