
A. SZCZEGÓLNE WARUNKI DOSTAWY SPRZĘTU, 
OPROGRAMOWANIA I USŁUG 
1. Postanowienia ogólne 
Transics System Zarządzania Flotą (dalej zwany 
„Transics FMS”) obejmuje: 

- Sprzęt Transics oraz opcjonalnie umowę 
serwisową sprzętu; oraz 
- Licencję na oprogramowanie Transics, 
zainstalowane w bazie stacjonarnej i 
pojazdach oraz umowę serwisową 
oprogramowania; oraz 
- Usługi w terenie. 

2. Oprogramowanie 
2.1. Postanowienie Ogólne 
2.1.1. Zamawiając Transics FMS, klient (zwany dalej 
„Klientem”) nabywa niewyłączne i nieprzenoszalne prawo 
do używania Transics FMS oraz nawiązywania połączenia 
pomiędzy zainstalowanym w pojazdach Klienta sprzętem 
Transics oraz serwerem centralnym z jednej strony oraz 
pomiędzy serwerem centralnym oraz oprogramowaniem 
Transics zainstalowanym w bazie stacjonarnej z drugiej 
strony. Dane pochodzące z zainstalowanych u Klienta 
urządzeń Transics przechowywane są na serwerach 
centralnych (centrum hostingu) przez okres co najmniej 1 
roku. 
2.1.2. Klient uzyskuje dostęp do Transics FMS poprzez 
hasło i login do korzystania w celach służbowych. Klient 
nie może korzystać z hasła i loginu w celu korzystania z 
Transics FMS w nieuprawnionym celu. 
Klient przechowuje hasło oraz login jak informacje ściśle 
poufne. Wszelkie korzystanie z hasła i loginu odbywa się 
na pełną odpowiedzialność Klienta. Jeżeli dojdzie do 
kradzieży lub nielegalnego wykorzystania hasła i/lub 
loginu, Klient niezwłocznie zawiadomi Transics o tym 
fakcie na piśmie. Klient podejmie wszystkie konieczne 
środki, aby móc stwierdzić kradzież lub nielegalne 
wykorzystanie w jak najkrótszym możliwie czasie. 
2.1.3. Transics dołoży najlepszych starań, aby zapewnić 
dostęp do Transics FMS 24 godziny na dobę. Jednakże 
dostęp może ulegać zakłóceniom w każdym czasie ze 
względu na konserwację, regulację, bezpieczeństwo lub z 
innych powodów. Transics będzie wykonywał te prace w 
miarę możliwości w dniach od soboty od godz. 20:00 do 
niedzieli do godz. 08:00, przy czym maksymalny okres 
przestoju nie będzie dłuższy niż cztery (4) godziny. 
2.1.4. Transics nie ponosi odpowiedzialności za żadne 
niepowodzenie transmisji danych spowodowane przez 
czynniki zewnętrzne lub przeszkody właściwe dla 
środowiska infrastruktury telekomunikacyjnej, lub wypadki 
bądź działania dotyczące konserwacji, zasilania, 
reorganizacji lub ekspansji instalacji sieciowych 
dokonane przez operatora telekomunikacyjnego i/lub 
dostawcę usług. Transics nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za wszelkie niepowodzenie 
spowodowane korzystaniem przez Klienta z innego 
sprzętu lub oprogramowania niż sprzęt zapewniony przez 
Transics lub ze względu na czynniki zewnętrzne, na które 
Transics nie ma wpływu. Transics nie ponosi 
odpowiedzialności za treść połączeń i wiadomości ani za 
wszelkie szkody, jakie z tego mogą wyniknąć. 
2.1.5. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich 
środków bezpieczeństwa związanych z używaniem 
systemu Transics FMS. W razie nieprzestrzegania 
środków bezpieczeństwa Transics jest uprawniony do 
czasowego lub stałego zablokowania możliwości 
korzystania z Transics FMS. 
2.2. Transics FMS, bez usługi przesyłu danych GPRS 
Zamawiając Transics FMS bez usługi przesyłu danych 
GPRS, Klient zapewnieni usługę przesyłu danych GPRS, 
w tym karty SIM, we własnym zakresie bezpośrednio od 
operatora telekomunikacyjnego. 
Za korzystanie z funkcjonalności „Przekierowywanie 
GSM” Transics będzie obciążał klienta opłatami za 
wiadomości SMS (np. alarmy) wysyłane z Transics FMS 
na telefon(y) komórkowy(e) Klienta. 
2.3. Transics FMS, z usługą przesyłu danych GPRS 
2.3.1. Zamawiając Transics FMS z usługą przesyłu 
danych GPRS, Klient decyduje się usługę przesyłu 
danych GPRS oraz karty SIM zapewnione przez 
Transics. Cena obejmuje wszelkie przekazywanie 
danych za pomocą GPRS na obszarze UE i Turcji; jeżeli 
nie uzgodniono inaczej, koszty przekazywania danych za 
pomocą GPRS poza tym obszarem będzie ponosił Klient 
w stawkach obowiązujących w danym czasie. Na powyższą 
zasadę nie ma wpływu fakt, że Klient może przekroczyć 
wyżej opisany obszar. Klient ponosi osobistą 
odpowiedzialność za przestrzeganie wyżej określonego 
obszaru. 
2.3.2. Transics posiada dowolność w wyborze operatora 
telekomunikacyjnego w celu oferowania produktu/usług 
odpowiedniej jakości. Transics zastrzega sobie prawo do 
zmiany operatora telekomunikacyjnego. W takim 
przypadku Klient wymieni daną kartę SIM na własny 
koszy w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania tej 
karty SIM. Karty SIM dostarczone przez Transics 
przeznaczone są jedynie do przekazywania danych. W 
konsekwencji Klient zobowiązuje się do korzystania z kart 
SIM dostarczonych przez Transics wyłącznie w celu 
przekazywania danych poprzez Transics FMS. Za 
korzystanie z funkcjonalności „Przekierowywanie GSM” 
Transics będzie obciążał Klienta opłatami za wiadomości 
SMS (np. alarmy) wysyłane z Transics FMS na telefon(y) 
komórkowy(e) Klienta. 
2.3.3. Karty SIM pozostają własnością Transics. Klient 
zobowiązany jest korzystać z kart SIM w sposób ostrożny i 
rozsądny zgodnie z ich przeznaczeniem i nie będzie 
przenosił, wydawał, kopiował, niszczył ani dekompilował 
kart SIM. 
2.3.4. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty SIM, 
Klient niezwłocznie zawiadomi o tym na piśmie Transics. 

Niemniej jednak Klient będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność oraz koszty wynikające ze straty, jak 
również wszelkie konsekwencje nadużycia kart oraz 
koszty potencjalnej reaktywacji po znalezieniu karty SIM. 
2.4. Umowa Serwisowa Oprogramowania 
2.4.1. Umowa Serwisowa Oprogramowania stanowi część 
systemu Transics FMS i obejmuje: 
- Prawo do otrzymywania i korzystania z 
oprogramowania, włączając w to aktualizacje 
oprogramowania układowego. 
- Nieograniczone wsparcie telefoniczne serwisu w 
godzinach pracy biur Transics, tj. od poniedziałku do 
piątku, od godz. 8.00 do 17.30 czasu 
środkowoeuropejskiego. 
2.4.2. Umowa Serwisowa Oprogramowania nie 
obejmuje: 
- Usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb, takie 
jak niestandardowe raporty i zestawy instrukcji. 
- Instalacje i wsparcie w terenie w siedzibie Klienta. 
2.4.3. Klient nie może dokonywać (ani zlecać) żadnych 
ulepszeń i/lub modyfikacji struktury programów lub plików 
bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Transics. 
2.4.4. Cena podana za objęcie bazy stacjonarnej oraz 
pojazdów Umową Serwisową Oprogramowania to cena 
jednostkowa na każdy pojazd. 
3.Sprzęt 
3.1 Umowa Serwisowa Sprzętu 
Klient może dowolnie zdecydować czy zawrzeć Umowę 
Serwisową Sprzętu. Jeżeli Klient zdecyduje się zawarcie 
Umowy Serwisowej Sprzętu i objęcie nią sprzętu danego 
typu, obowiązkowe będzie późniejsze objęcie umową także 
wszelkiego sprzętu tego samego typu, nabytego 
dodatkowo przez Klienta. 
3.1.1 Treść 
3.1.1.1. Umowa Serwisowa Sprzętu obejmuje dostawę 
części zamiennych oraz naprawę lub wymianę wadliwych 
części sprzętu, który Klient nabył od Transics, jak 
wyszczególniono na formularzu zamówienia. 
3.1.1.2. Transics oddaje części zamienne w depozyt do 
dyspozycji Klienta (zestaw części zamiennych) w 
następującej proporcji: jeden (1) zestaw części do 
urządzenia na pięćdziesiąt (50) zakupionych sztuk urządzeń, 
przy maksymalnie trzech (3) zestawach części 
zamiennych. Klient jest uprawniony do otrzymania 
pierwszego zestawu części zamiennych od chwili nabycia 
piętnastu (15) sztuk urządzeń, chyba że uzgodniono 
inaczej. 
3.1.1.3. Standardowy zestaw części zamiennych 
przysługujących Klientowi obejmuje części do sprzętu tego 
samego rodzaju, co zakupiony. Oprócz standardowej 
zawartości, zestaw części zamiennych może także zawierać 
części opcjonalne, w zależności od konfiguracji zakupionej 
przez Klienta, zgodnie z formularzem zamówienia. W 
skład zestawu części zamiennych nie wchodzą części 
mające różne konfiguracje, zależne od pojazdów, w 
których mają być zainstalowane. 
3.1.1.4. Umowa Serwisowa Sprzętu nie obejmuje napraw 
koniecznych do wykonania w wyniku niewłaściwego 
korzystania ze sprzętu komputerowego lub w wyniku 
czynników zewnętrznych, w tym bez ograniczeń: błędów 
operacyjnych, obciążeń statycznych, błędów w zasilaniu 
energii, usterek innego sprzętu i/lub oprogramowania, 
zastosowania niższej jakości, wadliwych lub 
niewłaściwych urządzeń dodatkowych lub materiałów 
eksploatacyjnych bądź usterek lub wad sprzętu i/lub 
oprogramowania niepochodzących od Transics. Transics 
nie jest zobowiązany do prowadzenia napraw, jeżeli sprzęt 
jest uszkodzony i/lub czas potrzebny na naprawę 
wzrasta, ponieważ Klient lub inna osoba trzecia dokonała 
modyfikacji sprzętu bez uprzedniej wyraźnej pisemnej 
zgody Transics. 
3.1.1.5. Nie uchybiając Art. 3.2 ogólnych warunków, 
prawo własności części zamiennej przechodzi na Klienta 
po otrzymaniu części wadliwej przez Transics. W tym 
momencie prawo własności części wadliwej 
automatycznie przechodzi na Transics. Część wadliwą 
należy zwrócić Transics nie później niż piętnaście (15) dni 
od zainstalowania części z zestawu części zamiennych, 
aby umożliwić Transics dostarczenie Klientowi kolejnej 
części zamiennej i zapewnić stałą wymianę zestawu części 
zamiennych zgodnie z formularzem zamówienia. 
3.1.1.6. Klient zobowiązuje się do przechowywania 
zestawu części zamiennych dostarczonych do Klienta 
przez Transics w dobrym stanie przez cały okres 
obowiązywania umowy. 
3.1.1.7. Ryzyko zniszczenia, zgubienia lub w inny 
sposób uszkodzenia części zamiennych, bez względu na 
przyczynę utraty lub uszkodzenia, w tym z powodu siły 
wyższej, spoczywa na Kliencie od momentu otrzymania 
części przez Klienta lub przez określoną osobę trzecią, która 
ma za zadanie ich przekazanie. 
3.1.1.8. Klient rozwiązujący Umowę Serwisową Sprzętu 
Komputerowego musi zwrócić Transics części zamienne w 
oryginalnym stanie w terminie dwóch (2) tygodni od 
rozwiązania umowy. Wszelkie części zamienne, które nie 
zostały zwrócone Transics w terminie dwóch (2) tygodni, 
lub zostały uszkodzone, zostaną uwzględnione na 
fakturze dla Klienta w nowej cenie. 
3.1.2. Procedura 
3.1.2.1. W przypadku wykrycia wadliwej części Klient 
utworzy w zakładce MYREPAIRS w portalu obsługi 
klienta MYTRANSICS potwierdzenie nadania numeru 
RMA (przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego). Klient na 
swój koszt zwróci wadliwą część do serwisu naprawczego 
Transics, załączając potwierdzenie nadania numeru RMA. 
3.1.2.2. Przekazane wadliwe części zostaną naprawione w 
serwisie Transics lub wymienione. W przypadku 
wymiany wadliwe części stają się własnością Transics. 
Wymienione części nie muszą być nowe, lecz mogą być 
częściami poprzednio naprawionymi. Wyboru w kwestii 
naprawy bądź wymiany dokonuje Transics, przy czym 

Klientowi nie przysługuje odszkodowanie ani obniżenie 
ceny z tego tytułu. 
3.1.2.3. Transics dołoży wszelkich starań, aby naprawić 
lub wymienić wadliwe części sprzętu komputerowego w 
terminie pięć (5) dni roboczych od otrzymania wadliwej 
części. Okres ten nie obejmuje zwrotu 
naprawionej/wymienionej części Klientowi. 
Transics zwróci naprawione/wymienione części Klientowi i 
poniesie związane z tym koszty. 
3.1.2.4. Jeżeli po zwróceniu części Transics okaże się, że 
część nie jest wadliwa; Klient poniesie koszty przesyłki 
zwracanej części. 
3.1.2.5. Transics nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek instalacje naprawionych części. Technik 
Klienta może poprosić o podręcznik instalacji Transics i/lub 
zastosować sposób instalacji zaproponowany przez 
Transics. Instruktaż technika Klienta nie jest uwzględniony 
w Umowie Serwisowej Sprzętu Komputerowego. 
3.2. Konserwacja sprzętu 
W sytuacji, gdy Klient nie podpisał Umowy Serwisowej 
Sprzętu Komputerowego, wadliwa część może zostać 
naprawiona przez serwis naprawczy Transics w oparciu 
o stawki obowiązujące w Transics w chwili żądania 
naprawy przez Klienta i zgodnie z procedurą, o której 
mowa w punkcie 3.1.2. 
4. Usługi w terenie 
4.1. Usługi w terenie obejmują opcjonalnie instalację, 
szkolenie, wsparcie oraz weryfikację, przy czym usługi te 
będą świadczone na żądanie Klienta w siedzibie Klienta lub 
Transics. 
4.2. Jeżeli Klient zwróci się do Transics o świadczenie 
takich usług w siedzibie Klienta, koszty podróży oraz 
wynagrodzenie za przepracowane godziny zostaną 
obliczone w oparciu o stawki obowiązujące w Transics w 
momencie zażądania przez Klienta przeprowadzenia 
usług. 
4.3. Usługi będą świadczone we wcześniej określonym 
miejscu i czasie. Jeżeli usługi będą miały być zrealizowane 
poza dniami roboczymi, Klient uwzględni specjalne stawki 
weekendowe obowiązujące w Transics. 
4.4. Jeżeli będzie to konieczne, Klient zapewni technikowi 
Transics odpowiedni obszar roboczy, gwarantując 
potrzebny dostęp do ciężarówek, komputerów 
pokładowych, urządzeń biurowych i sieci energetycznej. 
4.5. Klient zgłaszający żądanie świadczenie Usług w 
terenie ze strony Transics dokona wstępnej segregacji 
(pogrupowania) zgłoszeń w sposób najbardziej możliwy. 
 
B. OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY SPRZĘTU, 
OPROGRAMOWANIA I USŁUG 
1. Postanowienia ogólne 
1.1. Bez uszczerbku dla wszelkich odmiennych 
postanowień uzgodnionych z Klientem, ogólne oraz wyżej 
opisane szczególne warunki mają automatycznie 
zastosowanie do wszystkich bieżących i przyszłych ofert, 
zamówień, umów oraz dostaw w odniesieniu do sprzętu, 
oprogramowania i/lub usług dostarczanych przez 
Transics International BVBA (zwaną dalej „Transics”), Ter 
Waarde 91, 8900 Ieper (Belgia), VAT BE 0881.300.923, 
RPR Ieper, na rzecz Klienta. 
1.2. Poprzez złożenie zamówienia lub, wobec braku 
złożenia zamówienia, poprzez podpisanie lub wykonanie 
umowy przez Transics lub Klienta, Klient przyjmuje do 
wiadomości i akceptuje niniejsze warunki. 
1.3. Odstępstwa od niniejszych warunków są wykonalne 
względem Transics, wyłącznie jeżeli Transics wyraźnie je 
zaakceptował na piśmie. W takim przypadku pozostałe 
zastrzeżenia niniejszych warunków wciąż obowiązują. 
Zawarcie w razie potrzeby odrębnych transakcji pomiędzy 
Klientem i Transics, na warunkach odmiennych niż 
niniejsze warunki nie oznacza trwałego odstępstwa od 
niniejszych warunków. 
1.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ogólnymi 
warunkami a szczególnymi warunkami, wiążące będą 
warunki szczególne. 
2. Oferty i zamówienia 
2.1. Każda oferta pochodząca od Transics jest ważna 
przez trzydzieści (30) dni kalendarzowych, chyba że 
wyraźnie określono inaczej. Warunkiem zachowania 
ważności oferty jest dostarczenie Transics pisemnej 
akceptacji oferty nie później niż ostatniego dnia 
powyższego terminu. Transics jest jedynie związany 
zamówieniem, które zaakceptował. 
2.2. Transics w miarę możliwości będzie przestrzegał 
wszystkich terminów, o których mowa w niniejszych 
warunkach. 
2.3. W przypadku, gdy Klient w całości bądź w części 
anuluje zamówienie, Klient stanie się automatycznie 
odpowiedzialny za zapłatę stałego odszkodowania w 
kwocie równej 40% kwoty anulowanego zamówienia, bez 
uszczerbku dla prawa przysługującego Transics do 
żądania wyższego odszkodowania, jeżeli szkoda 
poniesiona przez Transics przewyższa tę kwotę. 
3. Dostawa i odbiór 
3.1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostawa urządzeń 
odbędzie się na koszt Klienta, pod wskazany przez niego 
adres. Klient akceptuje dostawy częściowe. 
3.2 Strony uzgadniają, że przekazanie prawa własności 
dokonuje się wyłącznie z chwilą zapłaty całkowitej kwoty 
wraz z należnymi odsetkami, kosztami i 
odszkodowaniami. 
3.3 Podpisanie przez Klienta zlecenia dostawy jest 
uznawane za dowód dostawy sprzętu, oprogramowania 
lub usług. 
4. Ceny, faktury i płatności 
4.1. Wszystkie ceny i inne kwoty wskazane na 
formularzu zamówienia lub oferty są podane w Euro, bez 
podatku VAT, innych podatków bądź należności. Wszelkie 
koszty, grzywny, podatki, należności i prawa, które 
obciążałyby Transics zgodnie z prawem polskim, które 

dotyczą posiadania lub korzystania ze sprzętu, poniesie 
Klient. 
4.2 Faktury za sprzęt, oprogramowanie oraz Usługi w 
terenie są wystawiane odpowiednio wraz z dostawą 
sprzętu/oprogramowania lub wykonaniem usługi. Płatność 
powinna nastąpić przelewem w ciągu trzydziestu (30) dni 
kalendarzowych od dnia wystawienia faktury. Faktury 
obejmujące miesięczne wynagrodzenie za Transics FMS 
(zawierające m.in. wynagrodzenie za usługi w ramach 
Umowy Serwisowej Oprogramowania, opcjonalnej 
Umowy Serwisowej Sprzętu, usługi hostingowe, usługi 
przesyłu danych GPRS) są wystawiane w początku 
okresu, którego dotyczą i są płatne w ciągu ośmiu (8) dni 
kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Płatność 
faktury bez zastrzeżeń jest traktowana jak akceptacja 
faktury i wykonanych na jej podstawie usług / dostaw. 
4.3. W razie braku zapłaty faktury w dniu jej 
wymagalności: 
(a) Klient, od dnia wymagalności, po uzyskaniu 
uprzedniego formalnego zawiadomienia, będzie 
zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w 
wymiarze 12% w skali roku od należnej kwoty. 
(b) Transics przysługuje, po wysłaniu uprzedniego 
pisemnego zawiadomienia, udzielającego Klientowi 
dodatkowych 14 dni, bez żadnego odszkodowania, prawo 
do wstrzymania wykonania wszystkich swoich zobowiązań 
do czasu zapłaty pełnej kwoty należności. Ponadto 
Transics jest uprawniony do czasowego lub stałego 
zakazania korzystania z Transics FMS oraz do 
dezaktywacji kart SIM. Wszelkie koszty związane z 
ponową aktywacją kart SIM po ich dezaktywacji są 
ponoszone przez Klienta. Płatności częściowe będą zawsze 
akceptowane, jednakże ze wszystkimi zastrzeżeniami ze 
strony Transics i bez uznawania jakichkolwiek zastrzeżeń 
Klienta, i mają pierwszeństwo potrącenia z ewentualnymi 
kosztami prawnymi, następnie z przedawnionymi 
odsetkami, kosztami administracyjnymi i na końcu z kwotą 
główną. 
4.4. Zastrzeżenia co do faktury można wnosić jedynie w 
formie listu poleconego w terminie czternastu dni 
kalendarzowych od dnia wystawienia faktury. Po upływie 
powyższego okresu uznaje się, że Klient akceptuje fakturę. 
4.5. Jeżeli Transics zamierza stosować faktury 
elektroniczne i poinformuje o tym Klienta z 
wyprzedzeniem, Klient wyrazi zgodę na korzystanie z 
faktur elektronicznych. 
4.6. Klientowi nie przysługuje żadne prawo do potrącania 
swoich należności z zobowiązaniami wobec Transics. 
4.7 W razie braku zapłaty za faktury Klient, bez 
uprzedniego formalnego zawiadomienia, na pierwsze 
żądanie Transics natychmiast zwróci Transics 
dostarczony sprzęt i, w tym celu, udostępni Transics sprzęt 
oraz poniesie wszystkie koszty transportu. 
5. Rękojmia 
5.1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.2 poniżej, 
wszystkie zobowiązania umowne Transics stanowią 
zobowiązania należytej staranności. 
5.2. Transics gwarantuje zgodność dostarczonych 
urządzeń z ich opisem w ofercie Transics przez okres 
jednego (1) roku kalendarzowego od dnia dostawy. 
Gwarancja ta obejmuje wyłącznie urządzenia, które były 
wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie 
obejmuje ona żadnych wad urządzeń pozbawionych 
oryginalnego numeru seryjnego ani wad 
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, 
wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem, siłą 
wyższą (pożar, wypadek, klęska żywiołowa itp.), 
korzystaniem z urządzeń niedostarczonych przez 
Transics, a także nie obejmuje serwisu i szkód 
spowodowanych przez Klienta lub osobę trzecią. 
Oprogramowanie dostarczane jest w stanie istniejącym w 
chwili dostawy i Transics nie odpowiada, za ewentualne 
wady lub usterki. 
5.3. W okresie gwarancji Klientowi przysługują, według 
uznania Transics, wyłącznie bezpłatne naprawy urządzeń 
lub bezpłatne wymiany urządzeń lub usług. 
5.4 Klient będzie zawsze podejmował kroki konieczne do 
ochrony i zabezpieczenia integralności, bezpieczeństwa, 
dostępu i konserwacji oprogramowania, sprzętu 
komputerowego oraz innych materiałów i danych.  
5.5 W razie domniemanego niewłaściwego 
funkcjonowania sprzętu, oprogramowania lub usług Klient 
będzie aktywnie uczestniczył w wyjaśnianiu przyczyn 
takiego stanu rzeczy i podejmie wszelkie środki 
zmierzające do zabezpieczenia istotnych dowodów. 
5.6. Transics ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady 
ukryte dostarczonych urządzeń istniejące w chwili 
aktywacji karty SIM i ujawnione w ciągu 1 roku od 
aktywacji karty SIM. W żadnym wypadku Klientowi nie 
przysługuje żadne dodatkowe odszkodowanie za szkody 
poza wymianą lub naprawą sprzętu. 
5.7 Jeżeli formularz zamówienia przewiduje, że Klient 
powinien zapewnić zabezpieczenie (gwarancję bankową, 
poręczenie, itp.) na rzecz Transics, Transics przysługuje 
prawo do wstrzymania wykonywania wszystkich swoich 
zobowiązań, bez odszkodowania i bez uprzedniego 
formalnego zawiadomienia, do czasu przedstawienia 
pisemnego dowodu na istnienie takiego zobowiązania. 
Zabezpieczenie można anulować jedynie, gdy Klient 
wykonał wszystkie swoje zobowiązania. Za skorzystanie 
z zabezpieczenia Transics nie jest zobowiązany do 
zapłaty żadnych odsetek ani wynagrodzenia. 
6. Informacje poufne 
6.1. Każda ze stron traktuje wszelkie informacje 
uzyskane od drugiej strony, które w sposób rozsądny 
można uznać za poufne, w sposób ściśle tajny, nie 
ujawniając takich informacji osobom trzecim bez 
uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody drugiej strony, i 
korzysta z informacji wyłącznie w zakresie wykonywania 
umowy. Każda ze stron ujawni lub udostępni wszelkie 
informacje poufne uzyskane od drugiej strony wyłącznie 



pracownikom, niezależnym wykonawcom i 
podwykonawcom zaangażowanym w wykonywanie 
umowy i podlegającym temu samemu obowiązkowi 
zachowania poufności, jak opisano w niniejszym punkcie. 
W razie rozwiązania umowy, każda ze stron zwróci 
wszystkie oryginały i kopie informacji poufnych 
uzyskanych od drugiej strony w terminie dziesięciu (10) 
dni roboczych. Postanowienie to pozostaje w mocy przez 
trzy (3) lata od dnia rozwiązania umowy. 
6.2. Transics jest uprawniony do udostępnienia swoim 
konsultantom i podwykonawcom treści postanowień 
umownych zawartych pomiędzy Transics i Klientem oraz 
do ujawniania faktu istnienia umowy zawartej z Klientem 
osobom trzecim w celach reklamowych i innych celach 
komercyjnych. 
7. Prawa własności intelektualnej 
7.1. Jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, 
przemysłowej lub inne prawa własności dotyczące dzieł 
stworzonych przez Transics, pracowników, konsultantów 
lub podwykonawców Transics w zakresie wykonania 
umowy (w tym oprogramowania, sprzętu, technologii, 
umiejętności, know-how oraz informacji o korzystaniu z 
powyższego), stanowią wyłączną własność Transics i/lub 
licencjodawców Transics, w zależności od danego 
przypadku. 
Dostarczenie sprzętu, oprogramowania i/lub usług przez 
Transics do Klienta nie oznacza przekazania żadnych 
takich praw. Płatności dokonywane przez Klienta nie 
obejmują żadnych opłat za przekazanie takich praw. 
7.2. Jeżeli jednak strony wyraźnie uzgodniły na piśmie 
przekazanie takiego prawa, wtedy Transics pozostaje 
właścicielem takiego prawa do czasu zapłaty przez 
Klienta pełnej ceny wraz z wszelkimi innymi 
dodatkowymi kosztami (w tym odsetkami i 
odszkodowaniem za nieterminową zapłatę faktur). 
7.3. Klient nie może w sposób bezpośredni ani pośredni 
przenosić, zastawiać, wynajmować, użyczać ani umożliwiać 
osobom trzecim korzystania z wynajmowanych lub 
dzierżawionych towarów lub nabytych towarów, których 
prawo własności nie zostało jeszcze przeniesione, bez 
uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Transics. Powyższe 
dotyczy także praw do korzystania w razie przeniesienia 
działalności oraz przeniesienia praw w całości lub w części 
w odniesieniu do powyższych towarów. 
7.4. Transics jest uprawniony w każdym czasie do 
oznaczania wynajmowanego lub dzierżawionego sprzętu 
w sposób wskazujący tożsamość właściciela tych towarów. 
8. Licencje na oprogramowanie 
8.1. Klient zobowiązuje się ściśle przestrzegać warunków 
licencji dostarczonych przez Transics oraz dostawców 
oprogramowania. 
8.2. Jeżeli dostawa sprzętu lub oprogramowania wymaga 
korzystania z oprogramowania będącego własnością 
Transics lub na które Transics uzyskał licencję, wtedy 
Transics udzieli niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji 
na rzecz Klienta do korzystania z oprogramowania. 
Licencja jest uwzględniona w cenie. 
Transics może, w dowolnym czasie i z jakiegokolwiek 
powodu, dokonywać zmian i modyfikacji 
oprogramowania, jednakże bez dodatkowych kosztów po 
stronie Klienta. Klient nie będzie się temu sprzeciwiał. 
Klient może korzystać z oprogramowania i sprzętu 
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i może korzystać 
z oprogramowania Transics jedynie na sprzęcie 
dostarczonym przez Transics. Klient jest odpowiedzialny 
za aktualizowanie oprogramowania systemowego, jeżeli 
taka aktualizacja będzie wymagana przez nowe 
oprogramowanie. 
8.3. Licencja nie uprawnia Klienta do (a) kopiowania, 
sprzedawania, użyczania, wynajmu, dzierżawy, 
wprowadzania na rynek, ujawniania oraz w inny sposób 
udostępniania oprogramowania osobom trzecim, (b) 
odtwarzania i przerabiania lub w inny sposób powielania 
oprogramowania, za wyjątkiem trzech kopii zapasowych 
zapisanych u Klienta, (c) (usiłowania) ponownego 
zmontowania, dekompilowania lub odtwarzania kodu 
źródłowego oprogramowania, oraz (d) korzystania z 
oprogramowania w celu (umożliwienia) opracowania 
oprogramowania lub innej metody lub modułu, aby 
osiągnąć (w dużej mierze) tę samą funkcję, jaką posiada takie 
oprogramowanie lub jego część. 
8.4 Na koniec okresu licencji Klient zwróci Transics 
wszystkie oryginały i kopie oprogramowania w terminie 
dziesięciu (10) dni roboczych i zapewni, że 
oprogramowanie zostało całkowicie usunięte z jego 
infrastruktury IT oraz że nie korzysta już z 
oprogramowania. 
9. Odpowiedzialność i ubezpieczenie 
9.1. Umowna i pozaumowna odpowiedzialność Transics 
względem Klienta ograniczona jest do kwoty 20.000 Euro 
na jedno zdarzenie, przy uwzględnieniu, że (i) wszystkie 
zdarzenia wynikające z tej samej usterki uznawane są za 
jedno zdarzenie, oraz że (ii) całkowita odpowiedzialność 
Transics wynikająca z umowy w każdym przypadku 
ograniczona jest do 25% całkowitej kwoty umowy. 
9.2. W każdym przypadku Transics nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego szkody 
oraz szkody pośrednie lub stratę, w tym utracone korzyści, 
wzrost wydatków ogólnych, zakłócenie planów, utratę 
klientów, danych, zysku, dochodu, obrotu lub inne straty 
finansowe bądź handlowe. 
9.3. Klient potwierdza, że jest świadom tego, że dane są 
przetwarzane bezprzewodowo i/lub przez Internet, 
dlatego możliwe są nadużycia lub ich zniekształcenie. 
Transics nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje 
takich nadużyć lub zniekształceń. 
Transics nie kontroluje treści i jakości danych 
pochodzących od Klienta, uzyskanych lub 
przetwarzanych w trakcie korzystania z Transics FMS, 
dostarczonego przez Transics. Transics nie ponosi 

odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek wad w 
treści lub jakości takich danych. 
Transics nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje 
niewłaściwego funkcjonowania systemów pochodzących 
od Klienta lub osoby trzeciej. 
10. Siła wyższa 
10.1. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do 
wykonywania swoich zobowiązań umownych, których 
wykonanie stało się niemożliwe w wyniku awarii maszyn, 
zakłóceń w dostępie i braku dostępu do systemu 
spowodowanych przez osoby trzecie, pożary, awarie 
elektryczne i telekomunikacyjne, błędy operacyjne, 
jakiekolwiek działania, zaniechania, niewłaściwe 
wykonanie i/lub siłę wyższą po stronie dostawców lub 
osób trzecich, w wyniku wymogów pozwoleń osób 
trzecich i innych wymogów sądowych i prawno-
administracyjnych, uznawanych za siłę wyższą. 
10.2. Jeżeli zdarzenie siły wyższej lub ryzyko trwa dłużej 
niż piętnaście (15) dni roboczych, każda ze stron 
uprawniona jest do natychmiastowego rozwiązania 
umowy w formie listu poleconego, bez konieczności 
zwrócenia się do sądu i bez zapłaty odszkodowania.  
11. Okres obowiązywania, zakończenie i rozwiązanie 
11.1. Jeżeli formularz zamówienia wyraźnie nie 
przewiduje innego okresu obowiązywania umowy 
dotyczącej systemu Transics FMS (obejmującego m.in. 
Umowę Serwisową Oprogramowania, opcjonalnie Umowę 
Serwisową Sprzętu, usługi hostingowe, opcjonalnie usługę 
przesyłu danych GPRS), umowa jest zawierana na okres 
czterdziestu ośmiu (48) miesięcy. Okres ten rozpoczyna 
się w dniu aktywacji karty SIM przez Transics, jeśli Klient 
zamówił SZF Transics z opcją przesyłu danych GPRS. 
Okres ten rozpoczyna się w dniu dostawy urządzeń, jeśli 
Klient zamówił SZF Transics bez opcji przesyłu danych 
GPRS. Wypowiedzenie umowy nie jest możliwe w 
okresie pierwszych czterdziestu ośmiu (48) miesięcy lub w 
trakcie innego uzgodnionego okresu początkowego. Po 
upływie pierwszych czterdziestu ośmiu (48) miesięcy lub 
innego terminu początkowego, niniejsze porozumienie 
zostanie automatycznie przedłużone na czas 
nieokreślony, przy czym każda ze stron ma prawo 
rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej z okresem 
wypowiedzenia trzy (3) miesiące. Wypowiedzenie staje się 
skuteczne w pierwszym dniu kalendarzowym czwartego 
miesiąca po otrzymaniu powiadomienia o wypowiedzeniu. 
Transics przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez 
odszkodowania, bez wypowiedzenia lub bez odrębnego 
formalnego zawiadomienia, a także bez wcześniejszego 
odwoływania się do sądu, jeżeli: (a) druga strona nie 
wypełni zobowiązania umownego i nie naprawi szkody w 
wystarczającym stopniu w terminie dziesięciu (10) dni 
roboczych od dnia zawiadomienia przez stronę 
poszkodowaną o braku wypełnienia zobowiązania, (b) 
Klient nie dokona płatności za dwie kolejne faktury lub z 
innego tytułu. Ponadto Transics może wypowiedzieć 
umowę w razie, gdy zmianie uległa struktura 
własnościowa Klienta. W każdym takim przypadku 
Transics przysługuje natychmiastowe przejęcie od Klienta 
sprzętu i oprogramowania i zablokowania dostępu do 
Transics FMS. Transics nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody wynikłe w trakcie demontażu lub 
odbioru. Koszty związane z demontażem lub odbiorem 
zostaną dodane do całkowitej kwoty wszystkich zaległych 
faktur. Wpłacone zaliczki zostaną przejęte na poczet 
odszkodowania. Możliwe jest ich potrącenie z wszelkimi 
kwotami w dalszym ciągu należnymi Transics od Klienta. 
11.2 W każdym przypadku strona jest zawsze 
uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy bez zapłaty 
odszkodowania, bez konieczności wysyłania kolejnego 
formalnego zawiadomienia i bez konieczności 
uprzedniego odwołania do sądu, jeżeli: (a) druga strona 
nie wypełni zobowiązania umownego i nie naprawi 
szkody w wystarczającym stopniu w terminie dziesięciu 
(10) dni roboczych od dnia zawiadomienia przez stronę 
poszkodowaną o braku wypełnienia zobowiązania, (b) 
Klient nie dokona płatności za dwie kolejne faktury lub z 
innego tytułu. Ponadto Transics może wypowiedzieć 
umowę w razie, gdy zmianie uległa struktura 
własnościowa Klienta. W każdym takim przypadku 
Transics przysługuje natychmiastowe przejęcie od Klienta 
sprzętu i oprogramowania i zablokowania dostępu do 
Transics FMS. Transics nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody wynikłe w trakcie demontażu lub 
odbioru. Koszty związane z demontażem lub odbiorem 
zostaną dodane do całkowitej kwoty wszystkich zaległych 
faktur. Zapłacone zaliczki stanowią odszkodowanie i 
mogą być potrącane w każdym przypadku z kwotami, które 
Klient ma zapłacić na rzecz Transics. 
11.3 Po wypowiedzeniu umowy Klient zwróci Transics 
wszelki sprzęt dostarczony przez Transics, co do których 
Klient nie uzyskał prawa własności, w terminie dziesięciu 
(10) dni roboczych, do miejsc uzgodnionych przez 
strony, przy czym wszystkie będą w dobrym stanie i będą 
prawidłowo działały (z uwzględnieniem normalnego 
zużycia) oraz nie będą obciążone. 
12. Przelew 
Transics przysługuje prawo przelewu praw i obowiązków 
z umowy w całości lub w części bez zgody Klienta.  
13. Postanowienia różne 
13.1. Klient zobowiązuje się do korzystania z 
wynajmowanego sprzętu i oprogramowania dokładając 
należytej staranności. 
13.2. Klient będzie zawsze dokładnie i terminowo 
informował Transics o wszelkich kwestiach, które mogą 
być istotne w zakresie wykonania umowy oraz o 
wszystkim, co ma lub może mieć wpływ na umowę, w tym 
o (zmianach w) jego nazwie, narodowości, siedzibie, 
formie prawnej, przedstawicielach, podatku VAT i innych 
obowiązujących podatkach, dyrektorach zarządzających 
oraz innych osobach prawnych i organach, które 
posiadają udziały w spółce Klienta lub w których Klient 

posiada udziały. W braku takiego zawiadomienia 
informacje lub zmiany nie będą wiążące dla Transics. 
13.3 W przypadku uszkodzenia wynajmowanych i/lub nie 
do końca opłaconych towarów, kradzieży, straty lub 
zajęcia wynajmowanych towarów Klient ma obowiązek 
zawiadomić Transics o tym fakcie w ciągu czterdziestu 
ośmiu (48) godzin, przez telefon, faks lub email, z 
pisemnym potwierdzeniem w tym samym czasie, w 
innym wypadku będzie odpowiedzialny za wszelkie 
ujemne konsekwencje późnego zawiadomienia. 
13.4 Jeżeli w ramach wykonywania umowy Transics 
przetwarza dane osobowe, Transics występuje jako 
przetwarzający dane w rozumieniu ustawy z dnia 8 
grudnia 1992 r. o ochronie prywatności dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych, w odniesieniu do 
Klienta, który występuje jako kontroler danych w 
rozumieniu prawa. Transics zastrzega prawo do 
wykorzystywania danych dostępnych na centralnym 
serwerze dla celów statystycznych, handlowych, oceny 
wydajności i analitycznych, a Klient wyraża na to zgodę. 
Transics przetwarza dane w sposób poufny i anonimowy.  
13.5 W razie ustanowienia zastawu na wynajmowanym 
sprzęcie przez Transics na rzecz osoby trzeciej Klient 
przyjmuje do wiadomości i wyraźnie akceptuje fakt, że jest 
dzierżycielem zastawionego sprzętu na rzecz zastawnika. 
13.6 Klient nie ma prawa ustanawiać zastawu na 
wynajmowanym i/lub nie w pełni opłaconym sprzęcie, ani 
w całości ani w części, ani ustanawiać go przedmiotem 
zabezpieczenia, podnajmować, użyczać bądź udostępniać 
go innym osobom z jakiegokolwiek powodu i w 
jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody 
Transics. 
13.7 Klient ubezpieczy wynajmowany sprzęt i utrzyma 
takie ubezpieczenie do momentu pełnej spłaty jego 
wartości. Ubezpieczenie będzie obejmować wszelkie 
szkody w sprzęcie i oprogramowaniu. 
13.8 Klient przyjmuje do wiadomości, że otrzymał od 
Transics wszystkie potrzebne informacje na temat 
Transics FMS, które mają zostać dostarczone. 
13.9 Przyjęcie weksla nie powoduje przedłużenia, 
mającego na celu dalsze obowiązywanie niniejszych 
warunków w całości. Wszelkie związane z tym koszty będą 
płatne gotówką na rzecz Klienta. 
13.10 Niniejsze ogólne warunki zostały sporządzone w 
wersji angielskiej i polskiej. W razie rozbieżności wiążąca 
jest wersja angielska. 
13.11 Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie 
dokumenty związane z Transics FMS zostały 
przygotowane w języku państwa, w którym siedzibę ma 
Transics lub w języku angielskim. Jeżeli siedziba Klienta 
jest w innym państwie niż siedziba Transics, angielska 
wersja językowa dokumentów będzie wiążąca. 
13.12 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych 
ogólnych warunków okażą się w całości lub części nieważne 
lub niewykonalne, nie będzie miało to wpływy na ważność 
lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych 
ogólnych warunków oraz tą część nieważnych lub 
niewykonalnych postanowień, która jest ważna lub 
wykonalna. 
14. Obowiązujące prawo i właściwa jurysdykcja 
14.1.Niniejsze ogólne warunki oraz inne umowne 
postanowienia pomiędzy Transics i Klientem podlegają 
prawu polskiemu. Nie ma zastosowania Konwencja 
Wiedeńska z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów. 
14.2.Wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez 
sądy w Warszawie 19.06.2017 r. 


