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Warunki korzystania z Husqvarna Fleet Services
1.

Zakres i opis usługi – Husqvarna Fleet Services

Celem Husqvarna Fleet Services jest wspieranie Klienta w zwiększaniu wydajności poprzez dostarczanie
informacji na temat floty Maszyn Klienta. Usługi świadczone są za pośrednictwem Czujników Floty
Maszyn (zintegrowanych z maszyną i/lub zamontowanych później) oraz innych Czujników zbierających
różnego rodzaju Dane dotyczące Maszyn. W zależności od rodzaju Maszyny, dane są przekazywane za
pośrednictwem tabletu, smartfona bądź systemu łączności zintegrowanego z Maszyną na stronę
internetową i specjalne aplikacje oferujące różnego rodzaju statystyki dotyczące Maszyn oraz inne usługi
powiązane,
Usługi pozwalają korzystać z funkcji dostępnych na Platformie Fleet Services. Usługi zapewniają
Użytkownikom Platformy po stronie Klienta dostęp do Platformy Fleet Services oraz możliwość
monitorowania Danych dotyczących Maszyn. W ramach świadczenia Usług, za pośrednictwem
Czujników gromadzone są Dane dotyczące Maszyn.
Usługi oferują szereg darmowych funkcji, takich jak lista zasobów, projekt i zadania czy biblioteka. Aby
w pełni wykorzystać ich możliwości, wszystkie Maszyny muszą posiadać subskrypcję (Subskrypcja
Maszyn).
Klient może sezonowo aktywować i dezaktywować Subskrypcje Maszyn. Dostępne treści uzależnione są
od modelu Maszyny, a niektóre z Usług nie są dostępne dla Maszyn Producentów Zewnętrznych.
Szczegółowe informacje na temat tego, które treści dostępne są dla poszczególnych modeli Maszyn
można znaleźć na stronie www.husqvarna.com oraz na Platformie Fleet Services.
Husqvarna Fleet Services stworzono z myślą o firmach i innych użytkownikach profesjonalnych,
w związku z czym Usługi nie są przystosowane do użytku przez indywidualnych odbiorców i amatorów.
W oparciu o odrębną umowę, firma Husqvarna może każdorazowo wedle własnego uznania, za opłatą
lub bezpłatnie, oferować usługi alternatywne wobec Husqvarna Fleet Services przeznaczone do użytku
przez, między innymi, indywidualnych odbiorców. Informacje na temat dostępnych usług dla
indywidualnych odbiorców można znaleźć na stronie internetowej firmy Husqvarna.
System Husqvarna Fleet Services oferowany jest przez Dystrybutora Husqvarna w formie subskrypcji
zgodnie z poniższymi warunkami i postanowieniami.
Niniejsze warunki i postanowienia nie regulują sprzedaży Maszyn i Sprzętu, która to sprzedaż podlega
warunkom osobnych umów sprzedaży zawieranych z Dystrybutorem Husqvarna bądź Dilerem.

2.

Definicje

Następujące zwroty użyte w niniejszym dokumencie oraz na Platformie Fleet Services będą rozumiane
zgodnie z definicjami zawartymi w niniejszej części 2:
„Konto”

Konto użytkownika, w tym dane logowania umożliwiające Klientowi
uzyskanie dostępu do Platformy Fleet Services oraz innych systemów
Husqvarna.

„Klient”

Firma klienta, która prawomocnie używa Maszyn w ramach swojej
działalności gospodarczej i dla której utworzone zostało Konto.
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„Diler”
„Platforma Fleet Services”

Niezależna firma (niewchodząca w skład grupy Husqvarna AB)
sprzedająca Maszyny i Sprzęt Husqvarna Klientom na mocy odrębnych
umów.
Portal internetowy dostępny pod adresem fleetservices.husqvarna.com
oraz aplikacje na smartfony i tablety z systemem Android i iOS.

„Sprzęt”

Wszelkiego rodzaju sprzęt konieczny do zbierania danych,
monitorowania działań i zarządzania flotą w związku z Husqvarna Fleet
Services, w tym Czujniki, elektroniczne karty identyfikacyjne, stacje
bazowe oraz konieczny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny
umożliwiający dostęp do Internetu.

„Husqvarna AB”

Husqvarna AB (publ), nr rejestracji firmy 556000-5331, korporacja
założona i działająca zgodnie z przepisami prawa Szwecji, z siedzibą pod
adresem Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja.

„Maszyna Husqvarna”

Maszyna ręczna, konwencjonalna, automatyczna bądź samobieżna,
stanowiąca własność, wynajmowana lub w inny sposób prawomocnie
użytkowana przez Klienta w ramach jego floty, w związku z którą Klient
korzysta z systemu. Modele Maszyn dostępne do użytku w systemie
można znaleźć na Platformie Fleet Services pod adresem
www.husqvarna.com.

„Dystrybutor Husqvarna”

Lokalny dystrybutor marki Husqvarna świadczący Usługi na rzecz Klienta.
Dystrybutor Husqvarna to strona umowy z Klientem.

Dystrybutor Husqvarna w Polsce to Husqvarna Poland sp. z
o.o. założona i działająca zgodnie z przepisami prawa
polskiego z siedzibą pod adresem na ul. Wysockiego 15B; 03371 Warszawa; KRS 0000247636, Sąd Rej. Dla m.st. W-wy
XIII wydz gospodarczy NIP 524-25-60-627
„Maszyna”

Maszyna firmy Husqvarna i/lub Maszyna Producenta Zewnętrznego,
w zależności od sytuacji.

„Dane dotyczące Maszyny”

Określone dane na temat konkretnej Maszyny, takie jak prędkość
obrotowa silnika i użycie sprzęgła. Dane dotyczące Maszyny nie obejmują
żadnych danych osobowych.

„Czujnik Maszyny”

Czujnik zainstalowany na Maszynie.

„Operator”

Osoba obsługująca Maszynę w imieniu Klienta.

„Użytkownik Platformy”

Osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Usług i Platformy Fleet
Services bądź ich części.

„Subskrypcja Maszyny”

Subskrypcja na Usługi dla jednej lub większej liczby Maszyn Klienta.

„Czujnik(i)”

Czujniki Maszyn Floty umożliwiające śledzenie danych oraz ich
bezprzewodową transmisję.

„Usługa(-i)”

System Husqvarna Fleet Services, jak opisano w Części 1, zgodnie
z subskrypcją wykupioną przez Klienta.

„Oprogramowanie”

Oprogramowanie dostarczone wraz z Czujnikiem bądź wbudowane
w Czujnik oraz oprogramowanie zawarte w Platformie Fleet Services lub
stanowiące jej podstawę.
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„System”
„Maszyna
Zewnętrznego”

3.

Oprogramowanie i Sprzęt konieczny do zbierania danych, monitorowania
działań i zarządzania flotą w związku z Husqvarna Fleet Services.
Producenta

Maszyna ręczna, konwencjonalna bądź samobieżna, stanowiąca
własność, wynajmowana bądź w inny sposób prawomocnie użytkowana
przez Klienta w ramach jego floty, niebędąca Maszyną Husqvarna,
w związku z którą Klient korzysta z Usług.

Warunki korzystana z Husqvarna Fleet Services

Aby korzystać z Usług, Klient musi:

• zarejestrować się i założyć Konto, jak opisano dalej w Części 4;
• zaakceptować niniejsze Warunki przedstawione na Platformie Fleet Services, jak opisano dalej
w Części 4;
• opłacić należne opłaty za subskrypcję, jak opisano dalej w Części 10;
• nabyć następujący konieczny Sprzęt (jak określono w Części 2 powyżej):
- Czujniki Maszyn Floty
Klient musi posiadać i ponosi odpowiedzialność za cały sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny
konieczny do uzyskania dostępu do Platformy Fleet Services (w tym połączenie z Internetem);
• każdorazowo przestrzegać instrukcji Dystrybutora Husqvarna odnośnie Usług, na przykład w związku
z aktualizacjami Oprogramowania koniecznymi do zapewnienia ciągłości użytkowania Usługi.

4.

Dostęp

W trakcie rejestracji generowana jest powitalna wiadomość e-mail z Platformy Fleet Services, przesyłana
następnie Klientowi. Pierwszym krokiem Klienta jest potwierdzenie i/lub utworzenie Konta.
Zalogowanie na Koncie Platformy Fleet Services wymaga zaakceptowania niniejszych Warunków
korzystania z Husqvarna Fleet Services, przedstawianych Klientowi na Platformie Fleet Services.
Klient zarządza Husqvarna Fleet Services za pośrednictwem modułów Platformy Fleet Services, takich
jak dodawanie Maszyn, zapraszanie Użytkowników Platformy i zarządzanie nimi, aktywacja Subskrypcji
Maszyn.
Nazwy użytkownika i hasła stanowią dane poufne, za które odpowiedzialność ponosi Klient
i Użytkownicy Platformy.

5.

Prawa własności intelektualnej

Klient niniejszym potwierdza, że firma Husqvarna AB (bądź osoba trzecia) jest właścicielem wszystkich
praw własności intelektualnej do Oprogramowania, w tym dokumentacji Oprogramowania i instrukcji
obsługi, oraz że firma Husqvarna AB jest właścicielem praw własności intelektualnej do znaków
towarowych i/lub nazw handlowych Husqvarna i Husqvarna Fleet Services.
Klient nie może kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować, adaptować, dekompilować, demontować,
tworzyć opracowań, odtwarzać kodu źródłowego ani w żaden inny sposób odkrywać jakiegokolwiek
kodu źródłowego Oprogramowania, chyba że w zakresie wyraźnie określonym przez firmę Husqvarna
AB bądź obowiązujące przepisy prawa.
System Husqvarna Fleet Services wprowadzany jest na rynek przez Dystrybutora Husqvarna jako usługa.
Klient niniejszym potwierdza, że nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do
Oprogramowania, Systemu ani zarejestrowanych znaków handlowych i/lub nazw handlowych
Husqvarna AB lub Dystrybutora Husqvarna.
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Klient ponadto niniejszym potwierdza, że o ile nie określono inaczej, Platforma Fleet Services i jej
zawartość stanowią własność firmy Husqvarna AB. Prawa autorskie i materiały zawarte na Platformie
Fleet Services stanowią własność firmy Husqvarna AB bądź jej licencjodawców, a znaki towarowe
pojawiające się na Platformie Fleet Services są chronione na mocy przepisów prawa oraz
międzynarodowego prawa ochrony znaków towarowych. Klient nie może kopiować, powielać ani
redystrybuować żadnych treści z Platformy Fleet Services, ani tworzyć baz danych, elektronicznie czy
ręcznie, poprzez pobieranie i przechowywanie tego typu treści.

6.

7.

Zmiany po stronie firmy Husqvarna

Dystrybutor Husqvarna może w dowolnej chwili wedle własnego uznania wprowadzić zmiany
w Usługach, łącznie z opłatami, oraz postanowieniach niniejszych warunków. Klient będzie
powiadamiany o każdej zmianie Usług (z wyjątkiem drobnych zmian) bądź niniejszych warunków za
pośrednictwem wszystkich stosownych środków komunikacji za potwierdzeniem odbioru, a dana
zmiana będzie wchodziła w życia trzydzieści (30) dni od daty takiego powiadomienia Klienta. Klient
nieakceptujący zmian, o których został powiadomiony, ma prawo zaprzestać korzystania z Usług bądź
poszczególnych subskrypcji ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem
z potwierdzeniem odbioru, w którym to przypadku Klient może żądać proporcjonalnego zwrotu
uiszczonych wcześniej opłat za te części Usług, z których korzystania rezygnuje. Jeżeli w ciągu danego
okresu trzydziestu (30) dni Klient nie skorzysta ze swojego prawa do zaprzestania korzystania z Usług,
przyjmować się będzie, że Klient zaakceptował zmiany Usług bądź niniejszych warunków wprowadzone
przez Dystrybutota Husqvarna.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Usługi skutkują automatycznym gromadzeniem Danych dotyczących Maszyn.
Dane stworzone przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Usług stanowią własność Klienta.
Niemniej jednak firma Husqvarna AB, Dystrybutor Husqvarna i Dilerzy, w zależności od wyboru Klienta,
będą mieli swobodny dostęp do Danych dotyczących Maszyn zawartych w Usługach i Systemie oraz będą
mogli je przetwarzać, wykorzystywać i gromadzić. Tego typu zbiorcze Dane dotyczące Maszyn mogą, na
przykład, zostać wykorzystane do doskonalenia usług wsparcia oraz do zapewniania stosownej
konserwacji Maszyn i zarządzania zasobami. Firma Husqvarna AB i Dystrybutora Husqvarna mogą
dowolnie ujawniać wszelkie pozbawione elementów pozwalających na identyfikację bądź zbiorcze Dane
dotyczące Maszyn osobom trzecim i na forum publicznym. Prawo firmy Husqvarna i Dystrybutora
Husqvarna do uzyskiwania dostępu, przetwarzania, wykorzystywania i publikowania pozbawionych
elementów pozwalających na identyfikację bądź zbiorczych Danych dotyczących Maszyn nie podlega
cofnięciu ani unieważnieniu i pozostaje w mocy również po rezygnacji ze wszystkich subskrypcji.
Klient będzie miał dostęp do danych historycznych w Systemie powiązanych z indywidualną subskrypcją
Klienta na Platformie Fleet Services także po dezaktywacji subskrypcji.
Ujawniając dane osobowe w związku z Usługami, Klient niniejszym zgadza się i potwierdza, że uzyskał
stosowne zgody ze strony Operatorów (jeżeli dotyczy) na określone powyżej przetwarzanie danych
osobowych.

8.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

W zakresie, w jakim Klient zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe w związku z Usługami, Klient
ma obowiązek dopilnować przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, w tym przepisów
prawa pracy i przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z takim zbieraniem,
przechowywaniem i przetwarzaniem danych.
Klient jest administratorem danych osobowych zbieranych, przechowywanych i przetwarzanych
w ramach korzystania przez Klienta z Usług i musi zapewnić wszelkie koniecznie zezwolenia i zgody
wymagane do takiego zbierania, przechowywania i przetwarzania, a także musi dopilnować, by takie
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zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych przebiegało zgodnie z prawem, co obejmuje
uzyskanie wszelkich koniecznych zgód od Operatorów, Użytkowników Platformy i rad pracowniczych,
w zależności od sytuacji.
Firma Husqvarna AB i Dystrybutor Husqvarna są firmami przetwarzającymi dane osobowe
przechowywane w imieniu Klienta w Systemie. Firma Husqvarna AB i Dystrybutor Husqvarna poważnie
traktują swoje role jako firm przetwarzających dane. Dane osobowe będą zbierane, przechowywane i
przetwarzane w imieniu Klienta wyłącznie w celu świadczenia Usług, a Grupa Husqvarna wdrożyła
stosowne środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych.
W związku z powyższym Klient z jednej strony, a firma Husqvarna AB i Dystrybutor Husqvarna z drugiej
będą przestrzegać wymogów nakładanych na (odpowiednio) administratorów danych i firmy
przetwarzające dane przez Dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywę”) oraz,
od dnia 25 maja 2018 r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie
danych osobowych („RODO”) oraz krajowe ustawodawstwo wdrażające Dyrektywę i RODO (łącznie
zwane „Przepisami o Ochronie Danych Osobowych”). Firma Husqvarna AB i Dystrybutor Husqvarna
mają ogólne prawo do zatrudniania administratorów wtórnie przetwarzających dane osobowe. Firma
Husqvarna AB i Dystrybutor Husqvarna, a także ich administratorzy wtórnie przetwarzający dane
osobowe zawrą pisemne umowy o przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Przepisami o Ochronie
Danych Osobowych, a ponadto firma Husqvarna AB i Dystrybutor Husqvarna muszą dopilnować istnienia
podstaw prawnych do (ewentualnego) przeniesienia danych do państwa trzeciego.

9.

10.

Zachowanie poufności

Klient zgadza się nie ujawniać żadnych informacji poufnych firmy Husqvarna AB ani Dystrybutora
Husqvarna. Informacje poufne obejmują wszystkie informacje biznesowe, marketingowe, techniczne
bądź inne informacje o charakterze poufnym bądź wrażliwym należące do firmy Husqvarna AB lub
Dystrybutora Husqvarna bądź udostępnione im na mocy licencji i ujawniane Klientowi w ramach Usług
lub w związku z nimi. Informacje nie będą uznawane za poufne w zakresie, w jakim są: (i) wcześniej
znane Klientowi bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy; (ii) uzyskane w późniejszym terminie od
niezależnej osoby trzeciej bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy; lub (iii) dostępne publicznie.

Ceny i warunki płatności

Klient będzie uiszczał miesięczne opłaty bądź inne opłaty określone na Platformie Fleet Services za każdą
aktywowaną subskrypcję. O ile nie określono inaczej, opłaty za subskrypcje nie podlegają zwrotowi.
Faktury są wystawiane Klientowi przez Dystrybutora Husqvarna. O ile nie postanowiono inaczej, (i)
Dystrybutor Husqvarna będzie wystawiała Klientowi faktury za Usługi co miesiąc lub co kwartał z dołu
(o czym zadecyduje wedle własnego uznania Dystrybutor Husqvarna), (ii) każda faktura musi zostać
opłacona w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jej wystawienia oraz (iii) Dystrybutor Husqvarna będzie
miał prawo naliczać odsetki ustawowe od wszelkich zaległych kwot, w tym odsetki narosłe. Wszelkie
podatki, cła, opłaty, koszty, ulgi lub podobne rekompensaty przewidziane przez lokalne przepisy prawa
będą ponoszone przez Klienta i będą doliczane do opłat.

11. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie
odpowiedzialności

W zakresie, w jakim nie jest to wyraźnie określone w niniejszych warunkach, firma Husqvarna AB,
Dystrybutor Husqvarna ani żaden z ich partnerów, przedstawicieli bądź jednostek stowarzyszonych nie
składają żadnych oświadczeń ani gwarancji, ani nie przyjmuje się, że złożyli jakiekolwiek oświadczenia
lub gwarancje, w odniesieniu do Usług, Platformy Fleet Services bądź Systemu. W związku z tym,
w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, elementy te są
dostarczane bez żadnej gwarancji.
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Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że firma Husqvarna AB oraz Dystrybutor Husqvarna nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku jakiejkolwiek nieścisłości
danych przetwarzanych w ramach Usług bądź w wyniku nieskutecznego przechowywania informacji
wprowadzanych przez Klienta lub Danych dotyczących Maszyn. Klient ponadto przyjmuje do wiadomości
i potwierdza, że świadczenie Usług obejmuje usługi hostingowe i komunikacyjne oraz że świadczenie
tego typu usług może nie być wolne od błędów, co oznacza, że świadczenie Usług może zostać zakłócone
lub zawieszone, oraz że firma Husqvarna AB i Dystrybutor Husqvarna nie ponoszą w związku z tym żadnej
odpowiedzialności.
Klient nie ma prawa wnosić żadnych roszczeń o odszkodowanie, w tym o charakterze pozaumownym,
w związku z żadnymi naruszeniami zobowiązań wskutek drobnych zaniedbań firmy Husqvarna AB lub
Dystrybutora Husqvarna, ich kadry kierowniczej bądź innych partnerów, przedstawicieli lub jednostki
stowarzyszone.
Firma Husqvarna AB i Dystrybutor Husqvarna będą ponosić odpowiedzialność za utracone zyski, szkody
pośrednie, szkody wynikowe bądź innego rodzaju szkody, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, wyłącznie w sytuacji, gdy szkody takie powstały wskutek rażącego zaniedbania po
stronie firmy Husqvarna AB, Dystrybutora Husqvarna bądź jednego z członków ich kadry kierowniczej.
Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności odnosi się także do roszczeń wniesionych w stosunku do
pracowników, przedstawicieli, partnerów i jednostek stowarzyszonych firmy Husqvarna AB i
Dystrybutora Husqvarna.
Powyższe ograniczenie nie odnosi się do szkód związanych ze śmiercią, obrażeniami ciała bądź
uszczerbkiem na zdrowiu.

12.

Klient zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności firmę Husqvarna AB i Dystrybutora Husqvarna, a także
wszystkich ich partnerów, przedstawicieli i jednostki stowarzyszone w związku z wszelkimi roszczeniami,
zobowiązaniami, stratami i szkodami, kosztami i wydatkami (w tym między innymi wszelkimi grzywnami
i kosztami sądowymi) będącymi wynikiem działań ich pracowników, innych przedstawicieli bądź osób
trzecich lub wynikającymi z naruszenia przez Klienta któregokolwiek z jego zobowiązań na mocy
niniejszych warunków bądź któregokolwiek z jego zobowiązań na mocy prawa w związku z korzystaniem
z Usług, w tym Systemu, Oprogramowania i Platformy Fleet Services.

Maszyna Producenta Zewnętrznego – ograniczenie odpowiedzialności
i przejęcie odpowiedzialności

Firma Husqvarna nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Klienta ani jakiejkolwiek osoby
trzeciej w związku z jakimikolwiek roszczeniami, zobowiązaniami, stratami i szkodami, kosztami
i wydatkami (w tym między innymi wszelkimi grzywnami i kosztami sądowymi) będącymi wynikiem
umieszczenia przez Klienta Czujnika Maszyny Floty na Maszynie Producenta Zewnętrznego.
Bez uszczerbku dla innych praw firmy Husqvarna na mocy niniejszego dokumentu, Klient będzie bronił,
zwolni z odpowiedzialności i zabezpieczy firmę Husqvarna, Dystrybutora Husqvarna, Dilera, ich jednostki
stowarzyszone, pracowników, przedstawicieli i klientów od wszelkich roszczeń, zobowiązań, strat i
szkód, kosztów i wydatków (w tym między innymi wszelkich grzywien i kosztów sądowych) będących
wynikiem (i) jakiejkolwiek śmierci, obrażeń osobistych, szkód majątkowych oraz wszelkich innych szkód
bądź obrażeń poniesionych przez dowolną osobę w wyniku bądź rzekomo w wyniku zamontowania
Czujnika Maszyny Floty na Maszynie Producenta Zewnętrznego; lub (ii) użytkowania Maszyny
Producenta Zewnętrznego, na której zamontowano Czujnik Maszyny Floty; lub (iii) jakiegokolwiek
ograniczenia gwarancji, jaką objęta jest Maszyna Producenta Zewnętrznego, w wyniku bądź rzekomo w
wyniku zamontowania na Maszynie Producenta Zewnętrznego Czujnika Maszyny Floty lub jej
użytkowania; lub (iv) jakiegokolwiek innego ograniczenia odpowiedzialności dostawcy, dilera i innych
przedstawicieli Maszyny Producenta Zewnętrznego za Maszynę Producenta Zewnętrznego,
spowodowanego lub rzekomo spowodowanego przez zamontowanie Czujnika Maszyny Floty na
Maszynie Producenta Zewnętrznego bądź jakiekolwiek inne wykorzystanie Usług lub z tym związanego.
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13.

14.

15.

16.

Siła wyższa

Dystrybutor Husqvarna nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za brak realizacji swoich
zobowiązań na mocy niniejszych warunków, jeżeli dane niewypełnienie zobowiązań spowodowane jest
zadziałaniem siły wyższej w formie, na przykład, jakiegokolwiek zaniedbania po stronie zewnętrznego
dostawcy towarów lub usług, przerwy bądź zakłóceń w komunikacji, wypadków, strajków, problemów
z siłą roboczą, trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru, zamieszek, rewolucji, wojny, zamachu terrorystycznego
lub ustawy rządowej, bądź jakimkolwiek innym zdarzeniem, na które Dystrybutor Husqvarna nie ma
żadnego wpływu.

Przeniesienie itp.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora Husqvarna Klient nie ma prawa przenieść, przekazać ani
zastawić żadnego z praw ani obowiązków na mocy swojej subskrypcji oraz niniejszych warunków
w całości ani w części, za opłatą ani bezpłatnie.

Powiadomienia

O ile nie postanowiono inaczej, wszelkie powiadomienia wymagane lub dozwolone na mocy niniejszych
warunków przekazywane przez jedną stronę drugiej będą dostarczane:
• Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bądź dane kontaktowe Klienta
zamieszczone na Koncie.
• Spółce Sprzedaży Husqvarna za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany na
Platformie Fleet Services w zakładce „Kontakt”.

Okres obowiązywania i rozwiązanie

Niniejsze warunki będą obowiązywać przez cały okres utrzymywania Konta przez Klienta. Firma
Husqvarna i Klient mogą zakończyć świadczenie Usługi w dowolnym momencie za pisemnym
zawiadomieniem drugiej ze stron z odpowiednio 3-miesięcznym i miesięcznym wyprzedzeniem,
dostarczonym za pośrednictwem wszystkich stosownych środków za potwierdzeniem odbioru.
Każda ze stron ma prawo zakończyć świadczenie Usług bądź zrezygnować z subskrypcji ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli (a) druga ze stron naruszy niniejsze warunki, a naruszenie to – jeżeli jest
możliwe do naprawienia – nie zostanie naprawione w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od
poinformowania strony winnej naruszenia o danym naruszeniu lub (b) wszczęte zostanie postępowanie
o ogłoszenie niewypłacalności w związku z majątkiem Klienta bądź dane postępowanie zostanie
odrzucone ze względu na brak masy upadłościowej bądź jeżeli Klienta z innych przyczyn można uznać za
niewypłacalnego lub (c) wobec Klienta przeprowadzono bądź toczy się postępowanie likwidacyjne.

17.

Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane, a wszelkie prawa i obowiązki stron będą ustalane
zgodnie z prawem materialnym Polski, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach.
Wszelkie spory, nieporozumienia i roszczenia wynikające z Usług lub niniejszych warunków bądź z nimi
związane, a także ich naruszenie, rozwiązanie bądź nieważność będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Dystrybutora.
****
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