
 
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NEXTFLEET (EULA)  

Ta umowa licencyjna obowiązuje użytkownika („Użytkownik”) korzystającego z: 

1. rozwiązań NEXTFLEET firmy Webfleet Solutions B.V. („Webfleet Solutions”) dostarczanych przez 

Internet i/lub hostowanych i zarządzanych przez Webfleet Solutions („Usługi internetowe”);  

2. dowolnych dokumentów internetowych i elektronicznych udostępnionych użytkownikowi przez firmę 

Webfleet Solutions w ramach Usług internetowych; 

3. dowolnego oprogramowania i usług firmy Webfleet Solutions dostarczanych w ramach Usług 

internetowych, czy to poprzez Usługi internetowe czy w inny sposób.  

 Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy licencyjnej. Korzystanie z dowolnej części Usług 

internetowych oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszej Umowy licencyjnej.  

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usług internetowych jest dozwolone wyłącznie za 

zgodą klienta Webfleet Solutions („Klient”) oraz że korzystanie z Usług internetowych jest ograniczone 

zgodnie z warunkami umowy handlowej zawartej przez firmę Webfleet Solutions i Klienta w celu 

świadczenia i korzystania z Usług internetowych („Umowa”).  

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa licencyjna”) stanowi prawne porozumienie 

między użytkownikiem a Webfleet Solutions. Użytkownik uznaje, że niniejsza Umowa licencyjna jest 

wykonalna tak samo jak każda pisemna, negocjowana umowa podpisywana przez użytkownika.  

Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej, nie powinien korzystać z 

Usług internetowych i powinien bezpośrednio poinformować o tym Klienta.  

1) UDZIELANIE LICENCJI: Firma Webfleet Solutions udziela użytkownikowi indywidualnego prawa do 

korzystania z Usług internetowych na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej, w ilości zamówionej przez 

Klienta oraz na czas trwania abonamentu określony w Umowie. Niniejsza Umowa licencyjna udziela 

licencji („Licencja”), która pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Usług internetowych, pod warunkiem 

uzyskania od Klienta upoważnienia do korzystania z Usług internetowych. Licencja ta jest niewyłączna i 

nieprzenoszalna. Licencja ta nie przyznaje praw do uzyskania przyszłych nowszych wersji, aktualizacji 

lub dodatków do Usług internetowych. Jednakże, w przypadku uzyskania aktualizacji, nowych wersji lub 

dodatków do Usług internetowych, korzystanie z takich aktualizacji lub wersji podlega niniejszej Umowie 

licencyjnej oraz zmianom, które mogą im towarzyszyć i mogą podlegać dodatkowym opłatom i warunkom.  

2) PRAWA AUTORSKIE: Prawa autorskie, jak również wszelkie inne prawa własności intelektualnej, 

własności przemysłowej i/lub prawa własności do Usług internetowych oraz wszelkich wykonanych na ich 

podstawie kopii są własnością firmy Webfleet Solutions i/lub jej dostawców. Firma Webfleet Solutions 

udziela użytkownikowi zgody na korzystanie z Usług internetowych wyłącznie w zgodzie z warunkami 

niniejszej Umowy licencyjnej. Firma Webfleet Solutions zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone 

wyraźnie w niniejszej Umowie licencyjnej. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania instrukcji 

obsługi produktów lub dołączanych do Usług internetowych materiałów pisemnych inaczej niż na własny 

użytek. Użytkownik staje się właścicielem wyłącznie fizycznego nośnika danych i nie nabywa prawa 

własności do jakichkolwiek Usług internetowych.  

3) INNE OGRANICZENIA: Zabrania się wynajmowania, pożyczania, publicznego prezentowania, 

wykonywania i nadawania oraz wszelkich innych form dystrybucji Usług internetowych. Z wyjątkiem 

przypadków dozwolonych na mocy obowiązujących przepisów prawa użytkownik nie będzie sam ani nie 

pozwoli innym osobom modyfikować Usług internetowych ani żadnej ich części, analizować ich za 

pomocą inżynierii odwrotnej, dekompilować, dezasemblować Usług internetowych ani wytwarzać 

produktów na ich podstawie.  



 
4) POUFNOŚĆ: Użytkownik uznaje, że firma Webfleet Solutions opracowała Usługi internetowe przy 

znacznym nakładzie czasu i funduszy oraz że stanowią one informacje poufne i tajemnicę handlową firmy 

Webfleet Solutions i/lub stron trzecich. Użytkownik zgadza się dochować ścisłej poufności Usług 

internetowych i nie ujawniać ani nie udostępniać ich innym osobom.  

5) LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM: W produktach firmy Webfleet Solutions może 

być wykorzystywane oprogramowanie innych firm. Niezależnie od postanowień punktu 2, 3 i 4, 

korzystanie z niektórych materiałów stron trzecich zawartych w Usługach internetowych może podlegać 

innym warunkom. Oficjalne informacje o prawach autorskich i właściwe warunki licencyjne kodów i 

algorytmów oprogramowania innych firm można uzyskać na stronie 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na 

warunki obowiązujące w odniesieniu do oprogramowania innych firm.  

6) OGRANICZONA GWARANCJA:  

a) Firma Webfleet Solutions nie gwarantuje ani nie może zagwarantować, że Usługi internetowe będą 

działać bez błędów.  

b) Firma Webfleet Solutions oferuje Usługi internetowe „W STANIE, W JAKIM JEST, WRAZ Z 

WSZYSTKIMI WADAMI” oraz niniejszym zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji i 

warunków, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym między innymi wszelkich (ewentualnych) 

dorozumianych gwarancji, obowiązków lub warunków w zakresie satysfakcjonującej jakości, przydatności 

do określonego celu, niezawodności lub dostępności, dokładności lub kompleksowości odpowiedzi, 

wyników, fachowego wykonania lub braku wirusów oraz w zakresie należytej staranności i kompetencji, 

wszystko to w odniesieniu do Usług internetowych, oraz w zakresie zapewnienia lub niezapewnienia 

wsparcia lub innych usług, informacji, oprogramowania i powiązanych materiałów poprzez Usługi 

internetowe lub w inny sposób wynikający z użycia Usług internetowych. Nie obowiązują także gwarancje 

ani warunki dotyczące niezakłóconego korzystania, niezakłóconego posiadania lub nienaruszalności 

odnoszące się do Usług internetowych. Powyższe wyłączenie nie obowiązuje w stosunku do (i) każdego 

dorozumianego warunku dotyczącego tytułu własności ani (ii) każdej dorozumianej gwarancji zgodności z 

opisem.  

7) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:  

a) Firma Webfleet Solutions ani jej dostawcy nie ponoszą wobec Użytkownika odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub inne (w tym m.in. szkody 

wynikłe z braku możliwości używania sprzętu lub uzyskania dostępu do danych, utraty danych, utraty 

możliwości prowadzenia działalności, utratę zysków, przestoje w działalności itp.) wynikające z użycia lub 

braku możliwości użycia Usług internetowych, nawet jeśli firma Webfleet Solutions została powiadomiona 

o możliwości powstania takich szkód. 

b) Niezależnie od szkód, jakie użytkownik może ponieść z dowolnego powodu (w tym między innymi 

wszelkich szkód, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz wszelkich szkód bezpośrednich i 

ogólnych wynikających z umowy lub jakichkolwiek innych), całkowita odpowiedzialność firmy Webfleet 

Solutions i jej dostawców wynikająca z lub powiązana z niniejszą Umową licencyjną jest ograniczona do 

kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za dane Usług internetowych.  

c) Firma Webfleet Solutions nie ponosi odpowiedzialności z tytułu (i) oszustwa ze strony jej pracowników 

i/lub przedstawicieli ani (ii) świadomego wprowadzenia w błąd przez jej pracowników i/lub przedstawicieli.  

d) Niezależnie od postanowień podpunktów 7(a), (b) i (c) oraz wszelkich innych postanowień Umowy 

licencyjnej, odpowiedzialność żadnej ze stron za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jej zaniedbań 

nie podlega ograniczeniom.  

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/


 
8) ROZWIĄZANIE UMOWY: Z zastrzeżeniem wszelkich innych praw, firma Webfleet Solutions może 

rozwiązać Umowę licencyjną ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik nie będzie przestrzegał 

któregokolwiek z jej warunków. W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z Usług internetowych. 

Postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej, które ze swej natury mają obowiązywać nawet po jej 

rozwiązaniu, pozostaną skuteczne po rozwiązaniu niniejszej Umowy licencyjnej. Firma Webfleet Solutions 

zastrzega sobie prawo, za uprzednim powiadomieniem lub bez uprzedniego powiadomienia, do 

zakończenia zapewniania aktualizacji, nowych wersji i dodatków do usług dostarczanych lub 

udostępnianych Użytkownikowi w ramach korzystania z Usług internetowych.  

9) ŁĄCZA DO SERWISÓW STRON TRZECICH: Firma Webfleet Solutions nie ponosi odpowiedzialności 

za treści stron internetowych ani usług stron trzecich, łącza znajdujące się na stronach internetowych lub 

w usługach stron trzecich, ani zmiany bądź aktualizacje stron internetowych lub usług stron trzecich. 

Firma Webfleet Solutions udostępnia łącza lub dostęp do witryn lub usług stron trzecich wyłącznie dla 

wygody Użytkownika, a zamieszczenie łącza bądź dostępu nie oznacza aprobaty witryny lub usługi 

strony trzeciej ze strony firmy Webfleet Solutions.  

10) PRAWA STRON TRZECICH: Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących praw stron 

trzecich osoba niebędąca stroną Umowy licencyjnej nie posiada żadnych praw do powołania się na 

którykolwiek warunek Umowy licencyjnej ani jego wykonania, jednakże nie ma to wpływu na prawa lub 

środki prawne przysługujące stronom trzecim na podstawie innej niż obowiązujące przepisy.  

11) CAŁOŚĆ UMOWY: Niniejsza Umowa licencyjna stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a 

firmą Webfleet Solutions dotyczącej Usług internetowych i/lub usług wsparcia (jeśli dotyczy) i zastępuje 

wszelkie wcześniejsze lub równoczesne ustne lub pisemne komunikaty, propozycje i oświadczenia w 

odniesieniu do Usług internetowych lub jakichkolwiek innych kwestii objętych niniejszą Umową licencyjną. 

W zakresie, w jakim postanowienia dowolnych zasad lub programów Webfleet Solutions w zakresie usług 

wsparcia stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej, zastosowanie mają 

postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy licencyjnej 

zostanie uznane za nieskuteczne, nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe 

postanowienia pozostaną w pełni obowiązujące i wykonalne.  

12) TŁUMACZENIA: Wersją nadrzędną Umowy licencyjnej jest wersja w języku angielskim. Wszelkie 

tłumaczenia zapewniane są wyłącznie dla wygody.  

13) PRAWO WŁAŚCIWE: Niniejsza Umowa licencyjna oraz wszelkie spory wynikające z niej lub 

powiązane z używaniem Usług internetowych podlegają prawu holenderskiemu. Zastosowanie Konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie umów o międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym 

wyłączone w odniesieniu do Umowy licencyjnej. Wszystkie spory wynikające z niniejszej Umowy 

licencyjnej będą rozstrzygane przez sądy w Amsterdamie (Holandia), które będą miały wyłączną 

właściwość w odniesieniu do tych sporów.  

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Umowy licencyjnej lub chęci skontaktowania się z firmą 

Webfleet Solutions w dowolnej sprawie, należy skorzystać z witryny internetowej Webfleet Solutions pod 

adresem https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/.  

 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/

