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Ogólne i związane z produktem Warunki Handlowe (OWH) TecAlliance 

 

Wersja 2.6; stan: 2022-09-21 

 

Niniejsze OWH regulują stosunki umowne pomiędzy TecAlliance a jej 

klientami, o ile strony nie dokonały indywidualnych uzgodnień 

umownych. 

 

Niniejsze OWH są podzielone na następujące sekcje: 

 

1. Ogólne warunki handlowe (strona 1) 

2. Szczególne warunki handlowe TecDoc (strona 5) 

3. Szczególne warunki handlowe TecRMI (strona 17) 

4. Szczególne warunki handlowe TecCom (strona 20) 

5. Szczególne warunki handlowe TecFleet (strona 22) 

 

 

 

1. Ogólne Warunki Handlowe 

1.1. Definicje 

1.1.1. Dzień roboczy: Dni tygodnia od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem ustawowych dni świątecznych w Republice Federalnej 

Niemiec oraz dni 24.12 i 31.12. 

1.1.2. Siła wyższa: Zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, niemożliwe 

do zapobieżenia, nad którymi strony umowy nie mają kontroli i których 

nie można było uniknąć w danych okolicznościach przy zastosowaniu 

odpowiednich uzasadnionych środków, w szczególności wojny, wojny 

domowe, rewolucje, trzęsienia ziemi, huragany, pożary czy pandemie. 

1.1.3. IAM/Independent Automotive Aftermarket: Rynek konserwacji i 

napraw pojazdów poza siecią sprzedaży i serwisu producentów 

pojazdów obejmujący  

- warsztaty samochodowe,  

- producenci lub dystrybutorzy wyposażenia warsztatowego,  

- narzędzia lub części zamienne,  

- wydawcy dokumentacji technicznych,  

- automobilkluby, pomoc drogowa,  

- stacje kontroli pojazdów, 

- placówki edukacyjne i szkoleniowe dla mechaników, 

- producenci i montażyści osprzętu do adaptacji pojazdów do potrzeb 

napędów alternatywnych. 

1.1.4. IAM Europa obejmuje kraje: Albania, Andora, Białoruś, Belgia, 

Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Włochy, Chorwacja, 

Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Macedonia, Mołdawia, 

Monako, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, 

Rumunia, Rosja, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Serbia, Słowacja, 

Słowenia, Hiszpania, Czechy, Turcja, Ukraina, Węgry, Watykan.  

1.1.5. Koncern: Przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu §§ 15 i nast. 

niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz). 

1.1.6. Rynek online: Internetowa platforma sprzedaży, na której mogą 

być sprzedawane części zamienne zarówno przez samego klienta, jak 

również przez zarejestrowanych sprzedawców będących stroną trzecią. 

 

1.2. Obszar regulowany 

1.2.1. Poniższe warunku handlowe obowiązują dla wszelkich dostaw, 

usług i ofert TecAlliance GmbH, Steinheilstraße 10, 85737 Ismaning, 

Niemcy (zwanej dalej: TecAlliance). 

1.2.2. Niniejsze OWH mają ponadto zastosowanie wobec dostaw, usług 

i ofert przedsiębiorstw powiązanych z TecAlliance zgodnie z §§ 15 i 

nast. niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG), pod warunkiem, 

że w poszczególnych ofertach znajdzie się wyraźne odniesienie do 

niniejszych OWH. W tym przypadku stroną umowy jest przedsiębiorstwo 

powiązane wymienione w ofercie. 

1.2.3. Niniejsze OWH mają również zastosowanie do dostaw, usług i 

ofert TecAlliance przekazanych przez strony trzecie, pod warunkiem, że 

w odpowiednich ofertach znajdzie się wyraźne odniesienie do 

niniejszych OWH. W tym przypadku stroną umowy jest TecAlliance. 

1.2.4. Działalność biznesowa TecAlliance jest ukierunkowana na 

transakcje z przedsiębiorstwami w rozumieniu § 14 niemieckiego 

kodeksu cywilnego (BGB). Niniejsze warunki nie obowiązują w obrocie 

prawnym z konsumentami w rozumieniu § 13 BGB. 

1.2.5. Sprzeczne warunki handlowe klienta nie stanowią części umowy. 

1.2.6. Postanowienia odbiegające od niniejszych warunków i/lub 

uzupełniające je są skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione w 

formie pisemnej w indywidualnej umowie. 

1.3. Oferta i zawarcie umowy 

1.3.1. Oferty TecAlliance w formie pisemnej są – o ile wyraźnie nie 

zaznaczono inaczej – wiążące. 

1.3.2. Oferty TecAlliance mogą zostać przyjęte w ciągu sześciu (6) 

tygodni od daty złożenia oferty.  

1.3.3. Przyjęcie przez klienta oferty TecAlliance w formie pisemnej 

skutkuje zawarciem umowy pomiędzy stronami na oferowane usługi. 

1.4. Zakres usług 

1.4.1. Przedmiot i zakres usług świadczonych przez TecAlliance wynika 

z oferty, opisu usługi, opisu projektu, niniejszych warunków handlowych 

oraz innych postanowień uzgodnionych w indywidualnych umowach.  

1.4.2. Licencjonowanie baz danych (Dane) 

1.4.2.1. Przedmiot usługi 

1.4.2.1.1. Przedmiotem usługi jest udostępnianie bazy danych i 

zawartości bazy danych zgodnie z postanowieniami umowy. 

1.4.2.1.2. Szczegóły dotyczące udostępnianej bazy danych są 

zawarte w opisie usługi. 

1.4.2.1.3. TecAlliance jest uprawniona do wyposażenia bazy danych 

i jej zawartości w technologiczne środki ochronne w celu ochrony przed 

nieuprawnionym kopiowaniem. Klient nie jest uprawniony do usuwania 

lub obchodzenia tych środków ochronnych. 

1.4.2.1.4. Udostępniona baza danych lub treści bazy danych 

pochodzą częściowo od osób trzecich (np. dostawców danych, 

usługodawców). W tym przypadku odpowiedzialność za merytoryczną 

zgodność bazy danych lub treści bazy danych ponosi wyłącznie osoba 

trzecia. 

1.4.2.2. Przyznanie praw użytkowania 

1.4.2.2.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że udostępniona baza 

danych i zawartość bazy danych są dziełami chronionymi prawem 

autorskim i dodatkowymi prawami autorskimi. 

1.4.2.2.2. TecAlliance udziela klientowi niewyłącznego, 

ograniczonego w czasie na okres obowiązywania niniejszej umowy, 

niezbywalnego i niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa do 

powielania, rozpowszechniania i publicznego udostępniania bazy 

danych i jej zawartości wyłącznie dla projektów określonych w opisie 

projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków 

handlowych. 

1.4.2.2.3. O ile baza danych i treści bazy danych nabywane są w 

ramach licencji „Restricted Access“, wolno je udostępniać wyłącznie 

ograniczonej grupie użytkowników. Dostęp do bazy danych i treści bazy 

danych musi zostać ograniczony poprzez login lub podobne 

mechanizmy zabezpieczające do klientów znanych użytkownikowi. 
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Wszelkie, także częściowe udostępnianie bazy danych lub treści bazy 

danych poza ograniczoną grupą użytkowników jest wykluczone.  

1.4.2.2.4. Jeżeli baza danych i treści bazy danych zakupione zostały 

w ramach licencji „Open Access“, wolno je udostępniać bez 

ograniczania kręgu użytkowników. 

1.4.2.2.5. Klient jest uprawniony do korzystania z usług 

usługodawców w zakresie projektów opisanych w opisie projektu oraz 

do przekazania im w tym zakresie bazy danych i zawartości bazy 

danych. Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 

TecAlliance w formie pisemnej. Nie ma to wpływu na odpowiedzialność 

klienta za przestrzeganie niniejszych warunków umowy. 

1.4.2.2.6. Wszelkie wykorzystywanie bazy danych i jej zawartości w 

sposób wykraczający poza umowę oraz przekazywanie ich stronom 

trzecim jest zabronione. 

1.4.2.3. Obowiązki klienta 

1.4.2.3.1. Klient jest zobowiązany do zainstalowania skutecznego 

mechanizmu ochrony przed zmianami, nieuprawnionym powielaniem, 

dalszym rozpowszechnianiem lub manipulowaniem danymi 

TecAlliance (np. firewall) zgodnie z aktualnym stanem techniki. W 

szczególności klient musi zagwarantować, że jakakolwiek modyfikacja 

lub systematyczny odczyt bazy danych, w szczególności jej pobieranie, 

są technicznie niemożliwe. 

1.4.2.3.2. TecAlliance jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do 

sprawdzania projektu klienta pod względem wykorzystania zgodnie z 

umową. W tym celu klient jest zobowiązany do nieodpłatnego udzielenia 

TecAlliance odpowiedniego dostępu testowego do projektu. 

1.4.2.4. Web Service / strumień danych 

Jeżeli baza danych jest udostępniana za pośrednictwem serwisu 

internetowego, obowiązują dodatkowo następujące warunki. 

1.4.2.4.1. Faza wdrożenia 

1.4.2.4.1.1. Po zawarciu umowy zostanie przyznana na życzenie 

klienta faza wdrożenia trwająca sześćdziesiąt (60) dni kalendarzowych. 

Rozpoczyna się ona wraz z przesłaniem przez TecAlliance 

odpowiednich danych konta.  

1.4.2.4.1.2. Faza wdrożenia służy do zintegrowania usługi Web Service 

z systemem klienta. W fazie wdrożenia zabronione jest produktywne 

korzystanie z usługi internetowej oraz publiczne udostępnianie bazy 

danych. 

1.4.2.4.1.3. Za fazę wdrożenia pobierana jest jednorazowa opłata 

konfiguracyjna. Opłaty licencyjne nie są naliczane w fazie wdrożenia. 

1.4.2.4.1.4. Faza wdrożenia nie wlicza się do minimalnego okresu 

umowy. 

1.4.2.4.2. Prawo wypowiedzenia 

Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni kalendarzowych fazy wdrożenia. 

1.4.2.4.3. Caching 

1.4.2.4.3.1. Baza danych i zawartość bazy danych musi być zawsze 

wywoływana za pośrednictwem usługi Web Service.  

1.4.2.4.3.2. Tymczasowe przechowywanie w pamięci podręcznej 

danych usługi internetowej (caching) jest dozwolone pod warunkiem, że 

odnosi się wyłącznie do żądań użytkownika i obejmuje wyłącznie okres 

czasu do następnej aktualizacji odpowiednich danych w usłudze 

internetowej, ale nie przekraczający trzydziestu (30) dni.  

1.4.2.4.3.3. Dane z „RMI Notes” i dane, które są rozliczane na 

podstawie użytkowania (np. za kliknięcie, za pobranie, według 

objętości) nie mogą być przechowywane w pamięci podręcznej. 

1.4.2.4.3.4. Dane dotyczące fakturowania i dokumentów dostawy 

mogą być przechowywane bez ograniczeń czasowych. 

1.4.2.5. Naruszenie warunków umowy / kara umowna 

1.4.2.5.1. Jeśli klient naruszy warunki umowy i nie naprawi tego w 

rozsądnym czasie zgodnie z upomnieniem wydanym przez TecAlliance 

w tym zakresie, wszystkie prawa użytkowania przyznane w ramach 

niniejszej umowy natychmiast tracą ważność i automatycznie 

przechodzą na TecAlliance. W takim przypadku klient jest zobowiązany 

do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania korzystania z bazy 

danych, usunięcia wszystkich kopii istniejących w jego systemach oraz 

usunięcia wszelkich kopii zapasowych, które mogły zostać wykonane, 

lub przekazania ich TecAlliance. 

1.4.2.5.2. Każde pojedyncze, zawinione naruszenie warunków 

umowy przez klienta skutkuje zapłatą odpowiedniej kary umownej na 

rzecz TecAlliance. Wysokość kary umownej jest ustalana przez 

TecAlliance według własnego uznania, ale w przypadku naruszenia 

własności intelektualnej nie może być niższa niż 10000,- EUR. 

Wysokość kary umownej może zostać zweryfikowana w przypadku 

sporu przez właściwy sąd. Dalsze roszczenia TecAlliance pozostają 

nienaruszone. W przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

kara umowna zostanie potrącona z odszkodowania. 

1.4.2.6. Konsekwencje zakończenia umowy 

W przypadku zakończenia umowy – niezależnie od przyczyny – klient 

jest zobowiązany do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania 

korzystania z bazy danych, usunięcia wszystkich kopii istniejących w 

jego systemach oraz usunięcia wykonanej ewentualnie kopii zapasowej 

lub przekazania jej TecAlliance. Obowiązek ten nie istnieje, o ile i tak 

długo, jak długo przechowywanie danych jest wymagane w ramach 

ustawowego obowiązku przechowywania danych. 

1.4.3. Licencjonowanie rozwiązań oprogramowania (Solutions) 

1.4.3.1. Treścią usługi jest dostarczenie oprogramowania zgodnie 

z postanowieniami umowy. 

1.4.3.2. Szczegóły dotyczące dostarczonego oprogramowania są 

zawarte w opisie usługi. 

1.4.3.3. TecAlliance jest uprawniona do wyposażenia 

oprogramowania w technologiczne środki ochronne w celu ochrony 

przed nieuprawnionym kopiowaniem. Klient nie jest uprawniony do 

usuwania lub obchodzenia tych środków ochronnych. 

1.4.4. Korzystanie z usług (Consulting & Services) 

Treścią usługi jest świadczenie przez TecAlliance usług zgodnie z ofertą 

i postanowieniami umowy. 

1.4.4.1.1. Szczegóły dotyczące świadczonych usług są zawarte w 

opisie usługi.  

1.5. Limity usług 

1.5.1. W przypadku uzgodnienia limitów usług klient nabywa określoną 

ilość poszczególnych usług z płatnością w formie przedpłaty. 

Limitowane usługi, zakres limitu i ewentualna ważność limitowanej 

usługi wynikają z oferty.  

1.5.2. Każda wykorzystana pojedyncza usługa zmniejsza uzgodniony 

limit o jeden (1). Jak tylko limit osiągnie zero (0), korzystanie z usługi 

nie jest już możliwe. 

1.5.3. Jeśli uzgodniono automatyczne odnawianie limitu, to po jego 

wykorzystaniu zakupiony wcześniej limit zostanie automatycznie 

zarezerwowany ponownie, a klientowi zostanie przesłana odpowiednia 

faktura. Klient może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw w formie 

tekstowej wobec tej automatycznej ponownej rezerwacji. 

1.5.4. Jeśli uzgodniono okres ważności limitu, niewykorzystane 

uprawnienia do świadczeń wygasają po upływie okresu ważności. 

1.6. Ceny, fakturowanie, termin płatności 

1.6.1. Podane w ofercie ceny są cenami netto, bez uwzględnienia 

wszelkich obowiązujących podatków i opłat. 
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1.6.2. W przypadku uzgodnienia cen opartych na korzystaniu i/lub 

obrocie klient zobowiązany jest do podawania TecAlliance w formie 

tekstowej, każdorazowo piątego dnia miesiąca następującego po 

zakończeniu kwartału (tzn. dnia 5.1., 5.4., 5.7. i 5.10.), istotnych danych 

liczbowych dotyczących korzystania i obrotu, bez dodatkowego 

wzywania go do podania tych danych. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do przekazanych danych, TecAlliance ma prawo zlecić 

niezależnemu audytorowi weryfikację przedstawionych informacji na 

własny koszt. Jeżeli podczas kontroli stwierdzone zostaną 

niezgodności przekraczające 3%, koszty weryfikacji ponosi klient. 

1.6.3. Faktury za usługi jednorazowe wystawiane są niezwłocznie po 

wykonaniu usługi. W przypadku limitów usług w rozumieniu punktu 1.5 

faktura zostanie wystawiona niezwłocznie po zawarciu umowy 

(przedpłata). W przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym faktura 

wystawiana jest co roku. Lata kalendarzowe, które już się rozpoczęły, 

mogą być fakturowane proporcjonalnie. 

1.6.4. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury. 

1.7. Dostosowanie cen 

1.7.1. TecAlliance ma prawo dopasowywać według zasady słuszności 

zgodnie z § 315 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) ceny 

obowiązujące na podstawie niniejszej umowy do zmian kosztów 

całkowitych miarodajnych dla obliczania tych cen. 

1.7.2. Na koszty całkowite składają się w szczególności koszty 

dostarczenia naszych produktów (np. sprzętu i oprogramowania, usług 

hostingowych, zarządzania infrastrukturą techniczną, serwisu 

technicznego), koszty obsługi klienta (np. wsparcia, rozliczeń i 

systemów informatycznych), koszty usług i koszty personalne, 

pozostałe koszty (np. administracji, energii, czynszów, systemów 

informatycznych) oraz obciążenia podatkowego, opłat i innych 

podatków państwowych.  

1.7.3. Dostosowanie ceny jest brane pod uwagę, jeżeli i w zakresie, w 

jakim koszty całkowite istotne dla kalkulacji ceny wzrosną lub zmniejszą 

się po zawarciu umowy. TecAlliance stosuje obiektywnie zrozumiałe 

standardy przy dostosowywaniu cen w ramach swojego prawa do 

ustalenia świadczenia zgodnie z § 315 BGB. 

1.7.4. Klient jest informowany o podwyżkach cen w formie pisemnej. 

Zmianę uważa się za zatwierdzoną, jeżeli klient nie zgłosi sprzeciwu w 

formie pisemnej w terminie sześciu (6) tygodni od powiadomienia o 

zmianie. Klient zostanie wyraźnie poinformowany o powyższych 

konsekwencjach w momencie powiadomienia o zmianie. Jeśli klient w 

odpowiednim czasie i formie sprzeciwi się planowanej podwyżce cen, 

umowa będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach. 

1.7.5. Klient jest informowany o obniżkach cen w formie pisemnej. 

1.7.6. Niezależnie od powyższego uregulowania TecAlliance w 

przypadku podniesienia ustawowego podatku VAT ma prawo, a w 

przypadku obniżenia tego podatku obowiązek odpowiedniego 

dostosowania cen z chwilą danej zmiany, przy czym klientowi nie 

przysługuje prawo do sprzeciwu. 

1.8. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy 

1.8.1. Okres obowiązywania umowy w przypadku usług jednorazowych 

kończy się wraz z całkowitym wykonaniem usługi. 

1.8.2. Okres obowiązywania umowy w przypadku usług limitowanych 

(punkt 1.5) kończy się z chwilą zrealizowania ostatniej pojedynczej 

usługi (limit = 0) lub z upływem uzgodnionego okresu obowiązywania, 

w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  

1.8.3. Zobowiązania o charakterze ciągłym są zawierane na czas 

nieokreślony, jednak co najmniej na okres dwóch (2) lat. Po upływie 

minimalnego okresu obowiązywania umowa może zostać 

wypowiedziana na koniec roku kalendarzowego. Okres wypowiedzenia 

wynosi trzy (3) miesiące. 

1.8.4. Prawo do wypowiedzenia umowy z podaniem ważnej przyczyny 

pozostaje nienaruszone.  

1.8.5. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa klienta w formie 

transakcji asset deal i/lub share deal, jeśli sprzedanych zostanie ponad 

25% udziałów, TecAlliance ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie 

nadzwyczajnym. 

1.8.6. Wypowiedzenie – niezależnie od przyczyny – musi mieć formę 

pisemną. 

1.9. Odpowiedzialność cywilna 

1.9.1. Odpowiedzialność TecAlliance jest ograniczona do 

przewidywalnej, bezpośredniej, przeciętnej szkody typowej dla umowy. 

Odszkodowanie za szkody pośrednie, szkody następcze, w 

szczególności utratę zysku, jest wykluczone. Niniejsze ograniczenie 

odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód 

wynikających z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na 

zdrowiu, które można przypisać TecAlliance. To samo dotyczy roszczeń 

klienta z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt wadliwy lub w 

zakresie wyraźnie przejętej przez TecAlliance gwarancji. 

1.9.2. W pozostałych kwestiach odpowiedzialność stron regulują 

przepisy ustawowe. 

1.10. Zmiany OWH 

1.10.1. TecAlliance ma prawo do zmiany niniejszych OWH z mocą 

obowiązującą w przyszłości. Klient zostanie powiadomiony o zmianie w 

formie pisemnej. Zmianę uważa się za zatwierdzoną, jeżeli klient nie 

zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej w terminie sześciu (6) tygodni od 

powiadomienia o zmianie. Klient zostanie wyraźnie poinformowany o 

powyższych konsekwencjach w momencie powiadomienia o zmianie. 

Jeśli klient w odpowiednim czasie i formie sprzeciwi się planowanej 

zmianie, umowa będzie kontynuowana na dotychczasowych 

warunkach. 

1.11. Postanowienia w sprawie kontroli eksportu 

Klient jest zobowiązany przy korzystaniu z produktów i usług 

TecAlliance do przestrzegania mających w danym wypadku 

zastosowanie przepisów krajowego i międzynarodowego prawa 

kontroli eksportu. Klient zwalnia TecAlliance w pełnym zakresie ze 

wszystkich roszczeń dochodzonych od TecAlliance przez urzędy lub 

osoby trzecie z powodu nieprzestrzegania mających zastosowanie 

zobowiązań z tytułu prawa kontroli eksportu przez klienta i zobowiązuje 

się do zrekompensowania TecAlliance poniesionych w związku z tym 

kosztów i nakładów. 

1.12. Postanowienia dodatkowe 

1.12.1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania TecAlliance o wszelkich zmianach dotyczących firmy i 

danych kontaktowych istotnych dla umowy. 

1.12.2. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z 

umowy lub związane z umową na osoby trzecie tylko za wyraźną zgodą 

TecAlliance w formie pisemnej. 

1.12.3. TecAlliance jest uprawniona do realizacji usług w całości 

lub częściowo za pośrednictwem stron trzecich będących 

podwykonawcami. TecAlliance ponosi odpowiedzialność za wykonanie 

usług przez podwykonawców jak za własne działania. 

1.12.4. W przypadku połączenia się klienta z innym 

przedsiębiorstwem niniejsza umowa dotyczy tylko tej części firmy 

klienta, która istniała w chwili podpisania umowy. W przypadku podziału 

firmy klienta na kolejne firmy, niniejsza umowa zostanie przeniesiona 

wyłącznie na jednego następcę prawnego.  
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1.12.5. Klient może dochodzić prawa zatrzymania tylko w 

przypadku roszczeń wynikających z danej umowy. 

1.12.6. Do umowy stosuje się wyłącznie prawo Republiki 

Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych 

o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980r. 

1.12.7. Miejscem wykonania dla wszystkich dostaw i usług w 

ramach umowy jest siedziba TecAlliance. 

1.12.8. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy lub 

z nią związanych strony umowy zobowiązują się w pierwszej kolejności 

podjąć próbę rozwiązania ich w drodze negocjacji. Obowiązek 

prowadzenia negocjacji uważa się za spełniony, jeżeli strony wymieniły 

poglądy na temat przedmiotu sporu w formie pisemnej, ustnej lub 

telefonicznej po zaproszeniu do rozpoczęcia negocjacji przez jedną ze 

stron w formie pisemnej. Jeżeli spór nie zostanie w pełni rozwiązany w 

ciągu 30 dni od otrzymania zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji, 

podlega on postępowaniu sądowemu zgodnie z następującymi 

postanowieniami. 

1.12.9. Jeżeli klient ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej, 

wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, które 

nie zostały rozstrzygnięte w drodze negocjacji zgodnie z punktem 

1.12.8, podlegają sądom powszechnym. Wyłącznym sądem właściwym 

jest sąd w Kolonii, o ile każda ze stron jest handlowcem lub osobą 

prawną prawa publicznego. 

1.12.10. Jeżeli siedziba klienta znajduje się poza Unią Europejską, 

wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, które 

nie zostały rozstrzygnięte w drodze negocjacji zgodnie z punktem 

1.12.8, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu w 

Niemieckim Instytucie Arbitrażu (DIS) zgodnie z Regulaminem 

Arbitrażowym ONZ UNCITRAL, bez odwoływania się do sądów 

powszechnych. Sąd arbitrażowy składa się z jednego sędziego. 

Miejscem arbitrażu jest siedziba TecAlliance. Językiem postępowania 

jest język angielski.  

1.12.11. Wszystkie załączniki i dokumenty, o których mowa w 

niniejszych warunkach stanowią część umowy. 

1.12.12. Jeżeli niniejsze warunki zostały sporządzone w języku 

innym niż niemiecki, służy to wyłącznie celom informacyjnym. 

Niemiecka wersja niniejszych warunków jest jedyną wiążącą wersją dla 

stron umowy. 

1.13. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego 

TecAlliance 

1.13.1. Zakres obowiązywania 

1.13.1.1. TecAlliance prowadzi w Internecie platformę sprzedaży 

(sklep internetowy). 

1.13.1.2. Jeżeli warunki zawarte w niniejszym punkcie różnią się od 

pozostałych postanowień OWH, do zamówień składanych przez klienta 

w sklepie internetowym stosuje się warunki zawarte w niniejszej części. 

1.13.2. Oferta i zawarcie umowy 

1.13.2.1. Każde zamówienie klienta dokonane za pośrednictwem 

sklepu internetowego jest traktowane jak oferta zawarcia umowy 

odnośnie zamówionych produktów skierowana przez klienta do 

TecAlliance.  

1.13.2.2. Po wpływie zamówienia do TecAlliance klient otrzymuje e-

mail, który potwierdza wpływ zamówienia do TecAlliance i podaje jego 

szczegóły (potwierdzenie zamówienia).  

1.13.2.3. Potwierdzenie zamówienia stanowi przyjęcie oferty klienta. 

1.13.3. Abonament 

1.13.3.1. Określone produkty można zamówić w sklepie 

internetowym w formie abonamentu. Klient ma możliwość wybrania tej 

opcji w procesie składania zamówienia. 

1.13.3.2. Zamówienie abonamentu jest równoznaczne z 

ustanowieniem zobowiązania o charakterze ciągłym, którego czas 

trwania wynosi dwanaście (12) miesięcy.  

1.13.3.3. Abonament jest automatycznie przedłużany na kolejne 

dwanaście (12) miesięcy, o ile nie zostanie anulowany w strefie klienta 

sklepu internetowego przed upływem okresu obowiązywania umowy. 

1.13.4. Dostawa 

Dane dostępowe do zamówionych produktów zostaną udostępnione 

klientowi w strefie klienta sklepu internetowego po dokonaniu pełnej 

płatności. 

1.13.5. Płatność i termin płatności 

1.13.5.1. Płatność następuje za pomocą jednego z rodzajów 

płatności oferowanych w procedurze zamówienia.  

1.13.5.2. Należności są wymagalna z chwilą zawarcia umowy. 

1.14. Wykorzystanie danych wygenerowanych przez użytkowników 

1.14.1. TecAlliance jest uprawniona do wykorzystywania i 

komercyjnej eksploatacji wszystkich danych wygenerowanych podczas 

korzystania z produktów TecAlliance (dane generowane przez 

użytkownika) do własnych celów we wszystkich obecnych i przyszłych 

produktach TecAlliance. 

1.14.2. Obejmuje to w szczególności dane przekazywane do 

TecAlliance przez użytkowników, dane generowane podczas 

korzystania z produktów TecAlliance, pliki dziennika i statystyki.  

1.14.3. Wyraźnie wyłączone z tego uprawnienia są dane osobowe 

w rozumieniu RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest 

wyczerpująco opisane w Polityce prywatności TecAlliance. 
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2. Szczególne warunki handlowe TecDoc 

2.1. Catalogue Data 

2.1.1. Przedmiot usługi 

Istotną podstawą umowy jest fakt, że dane artykułów zawarte w bazie 

danych „TecDoc Catalogue Data” pochodzą od dostawców danych i nie 

są sprawdzane przez TecAlliance pod względem dokładności, 

kompletności i aktualności. 

2.1.2. Zakres korzystania 

2.1.2.1. Prawo klienta do korzystania obejmuje dane artykułów 

uzgodnionych marek w uzgodnionych językach. Klient zostaje 

poinformowany, że określone dane podlegają ograniczeniom krajowym. 

Korzystanie z danych poza dozwolonymi krajami odbywa się na 

wyłączną odpowiedzialność klienta. 

2.1.2.2. Baza danych może być wykorzystywana wyłącznie w 

połączeniu z nowymi częściami, częściami regenerowanymi lub 

częściami zamiennymi. Części regenerowane i części zamienne to 

odnowione części używane, które są oznaczone znakiem towarowym 

lub znakiem towarowym firmy zajmującej się regeneracją i nie odbiegają 

znacząco od nowych części pod względem standardu jakości, funkcji i 

żywotności. 

2.1.2.3. Wykorzystanie danych do handlu częściami używanymi 

jest niedozwolone. Części używane to części, które są ponownie 

wykorzystywane bez dokonania dalszych zmian przez producenta i 

nadal noszą znak firmowy producenta samochodu lub producenta 

części oryginalnych. 

2.1.2.4. Wykorzystanie danych artykułu dla oryginalnych części 

zamiennych producentów samochodów jest zabronione. Oryginalne 

części zamienne to części, które są opatrzone znakiem firmowym 

producenta pojazdu. 

2.1.2.5. Klient może wyświetlać dane tylko tych artykułów, których 

dystrybucją faktycznie się zajmuje. Wystarczające jest przy tym, aby 

klient posiadał w asortymencie wyświetlane artykuły. Przejściowa 

niedostępność artykułu nie ma tu znaczenia.  

2.1.2.6. Klient jest zobowiązany do podania przy każdym artykule 

co najmniej następujących danych artykułu: nazwa znaku towarowego 

producenta, numer artykułu producenta, ewentualne ograniczenia 

produktu. Informacje te muszą być udostępnione w prosty sposób i 

bezpośrednio powiązane z informacjami o artykule. 

2.1.2.7. Informacje uzupełniające i zdjęcia dotyczące artykułu (np. 

powiązania z numerami OEM, informacje techniczne, informacje 

dotyczące montażu, dane wymiarowe) mogą być wykorzystywane 

wyłącznie w połączeniu z danym artykułem. 

2.1.2.8. Jeżeli producenci dostarczyli odsyłacze do numerów 

producentów pojazdów lub produktów konkurencyjnych, mogą one być 

wykorzystywane wyłącznie w ramach udostępnionego 

przyporządkowania. Klient nie jest uprawniony do korzystania z 

odsyłaczy, które nie istnieją w bazie danych.  

2.1.2.9. Wykorzystanie bazy danych TecDoc Catalogue Data oraz 

zawartości bazy danych do celów reklamowych (np. reklama banerowa, 

retargeting, newslettery) lub innych kanałów marketingowych 

(porównywarki cen, platformy testowania produktów, media 

społecznościowe) dla projektu opisanego w opisie projektu jest 

dozwolone. Nie obowiązuje to w ramach licencji „Restricted Access“ w 

rozumieniu punktu 1.4.2.2.3. 

2.1.2.10. Wykorzystanie bazy danych TecDoc Catalogue Data oraz 

zawartości bazy danych do dystrybucji bezpośredniej na platformach 

podmiotów trzecich (np. platformy sprzedażowe, internetowe platformy 

handlowe lub podobne kanały dystrybucji) jest dozwolone tylko wtedy, 

gdy platforma podmiotów trzecich jest licencjonowana przez 

TecAlliance i wymieniona w opisie projektu klienta. 

2.1.3. Obowiązek informacyjny 

2.1.3.1. Znak „TecDoc inside“ 

Klient zobowiązany jest do umieszczenia dostarczonego przez 

TecAlliance po zawarciu umowy znaku „TecDoc inside“ w kolorze lub w 

wersji czarno-białej na stronie startowej sklep internetowego i/lub na 

opakowaniu i/lub w programie katalogu offline i/lub w innym medium, 

w którym publikowana jest baza danych. Przetwarzanie znaku jest 

wykluczone. Zmieniana może być jedynie wielkość znaku z 

zachowaniem proporcji obrazu, przy czym szerokość nie może być 

mniejsza niż 100 pikseli lub 3 cm. 

2.1.3.2. Informacja o prawach autorskich 

Klient jest zobowiązany do umieszczenia tekstu informacyjnego 

opublikowanego na stronie https://www.tecalliance.net/ copyright-

note/ na stronie głównej sklepu internetowego i/lub na opakowaniu 

i/lub w programie katalogu offline i/lub na każdym innym nośniku, w 

którym publikowana jest baza danych TecDoc Catalogue Data lub 

zawartość bazy danych. Tekst informacyjny powinien być udostępniony 

w wybranym języku projektu. Edytowanie tekstu informacyjnego jest 

wykluczone. Rozmiar czcionki musi wynosić co najmniej 10 pkt. Kolor 

tekstu musi wyraźnie odróżniać się od tła. 

Alternatywnie obowiązek ten może być spełniony również poprzez 

podpięcie do oznaczenia „TecDoc Inside” linku 

https://www.tecalliance.net/ copyright-note/. 

2.1.3.3. Informacje uzupełniające 

Klient jest zobowiązany do poinformowania wszystkich użytkowników 

za pomocą umieszczenia odpowiedniej wskazówki, że w niektórych 

przypadkach może być konieczne uzyskanie przez nich dodatkowych 

informacji w celu upewnienia się, czy część zidentyfikowana za 

pośrednictwem bazy danych rzeczywiście odpowiada poszukiwanej 

części i pasuje do danego pojazdu. TecAlliance nie określa treści takiej 

informacji. 

2.1.4. Pozostałe obowiązki klienta 

2.1.4.1. Klient musi zagwarantować niezwłoczną aktualizację 

danych oraz ich prezentację w sposób poprawny i kompletny. Klient ma 

obowiązek wskazać wersję i okres ważności odpowiednich danych.  

2.2. Catalogue Data (internetowa platforma handlowa) 

Jeśli produkt TecDoc Catalogue Data jest wykorzystywany na rynku 

internetowym, oprócz punktu 2.1 obowiązują następujące warunki. 

2.2.1. Zakres korzystania 

2.2.1.1. Prawo użytkowania przez klienta jest ograniczone do 

korzystania z bazy danych „TecDoc Catalogue Data” w ramach 

uzgodnionego rynku online. Dalsze cele wykorzystania, w szczególności 

realizacja projektów wykraczających poza rozwiązania opisane w 

niniejszej umowie, nie są objęte zakresem wykorzystania. 

2.2.1.2. Prawo klienta do rozpowszechniania i/lub publicznego 

udostępniania danych TecDoc stronom trzecim na rynku internetowym 

jest uwarunkowane tym, że pomiędzy danym sprzedawcą będącym 

stroną trzecią a TecAlliance została zawarta odpowiednia umowa 

licencyjna, a informacja o przekazaniu danych została przekazana do 

TecAlliance w formie pisemnej.  

2.3. Reference Data 

2.3.1. Zakres korzystania 

2.3.1.1. Uzgodnione w umowie prawo użytkowania obejmuje 

korzystanie z danych referencyjnych dla wybranych regionów w 

wybranych językach. Klient zostaje poinformowany o tym, że niektóre 

dane podlegają ograniczeniom krajowym. 
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2.3.1.2. Wykorzystanie danych do celów nieuzgodnionych w 

umowie, w szczególności łączenie danych z innymi danymi w celu 

świadczenia własnych usług, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez 

TecAlliance w formie pisemnej.  

2.3.2. Obowiązek informacyjny 

2.3.2.1. Znak „TecDoc inside“ 

Klient zobowiązany jest do umieszczenia dostarczonego przez 

TecAlliance po zawarciu umowy znaku „TecDoc inside“ w kolorze lub w 

wersji czarno-białej na stronie startowej sklep internetowego i/lub na 

opakowaniu i/lub w programie katalogu offline i/lub w innym medium, 

w którym publikowana jest baza danych. Przetwarzanie znaku jest 

wykluczone. Zmieniana może być jedynie wielkość znaku z 

zachowaniem proporcji obrazu, przy czym szerokość nie może być 

mniejsza niż 100 pikseli lub 3 cm. 

2.3.2.2. Informacja o prawach autorskich 

Klient jest zobowiązany do umieszczenia tekstu informacyjnego, 

opublikowanego na stronie https://www.tecalliance.net/de/copyright-

note/, na stronie głównej sklepu internetowego i/lub na opakowaniu 

i/lub w programie katalogu offline i/lub na każdym innym nośniku, w 

którym publikowane są dane TecDoc. Tekst informacyjny powinien być 

udostępniony w wybranym języku projektu. Edytowanie tekstu 

informacyjnego jest wykluczone. Rozmiar czcionki musi wynosić co 

najmniej 10 pkt. Kolor tekstu musi wyraźnie odróżniać się od tła. 

Alternatywnie zobowiązanie to może zostać spełnione poprzez 

zlinkowanie znaku „TecDoc Inside“ ze stroną 

https://www.tecalliance.net/de/copyright-note/. 

2.4. VIN Catalogue – TRUCK 

2.4.1. Przedmiot usługi 

Udostępnione dane pochodzą od odpowiednich producentów pojazdów 

i nie są sprawdzane przez TecAlliance pod względem poprawności, 

kompletności i aktualności. 

2.4.2. Warunki użytkowania 

2.4.2.1. Dane producenta DAF mogą być wykorzystywane 

wyłącznie na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

2.4.2.2. Dane producentów Renault i Volvo mogą być 

wykorzystywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 

2.4.2.3. Dane producentów Scania i IVECO mogą być 

wykorzystywane wyłącznie na terenie UE. 

2.4.3. Informacje producentów 

2.4.3.1. DAF Trucks: Publikowanie TecDoc VIN Catalogue – Truck 

odbywa się bez współpracy i zatwierdzenia ze strony DAF Trucks. 

Informacje zawarte w katalogu TecDoc VIN Catalogue – Truck mogą nie 

odpowiadać dokładnie lub całkowicie informacjom publikowanym przez 

DAF Trucks. Z tego względu firma DAF Trucks nie ponosi 

odpowiedzialności za informacje zawarte w TecDoc VIN Catalogue – 

Truck ani za bezpieczeństwo lub niezawodność, zużycie paliwa czy 

poziom emisji spalin pojazdów serwisowanych lub naprawianych na 

podstawie informacji zawartych w katalogu TecDoc VIN Catalogue – 

Truck. 

2.4.3.2. MAN: Licencjonowane przez MAN Truck & Bus. 

2.5. Pojazd w eksploatacji, globalne dane pojazdu, dane OE 

2.5.1. Przedmiot usługi 

2.5.1.1. Niektóre z podanych danych pochodzą ze źródeł trzecich, 

za których dokładność TecAlliance nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności. Klient przyjmuje do wiadomości, że dane 

udostępnione przez TecAlliance mogą zawierać informacje 

szacunkowe i uzasadnione założenia. W związku z tym klient zwalnia 

TecAlliance ze wszystkich roszczeń stron trzecich, które mogłyby 

ponieść szkodę w wyniku wykorzystania danych dostarczonych przez 

TecAlliance.  

2.5.2. Zakres korzystania 

2.5.2.1. Klient jest zawsze zobowiązany do prawidłowego i 

kompletnego przekazywania bazy danych, o ile niniejsze warunki 

handlowe lub inne uzgodnienia w formie pisemnej nie stanowią inaczej. 

2.5.2.2. Klient jest uprawniony do korzystania z danych wewnątrz 

swojej firmy w celu wzbogacenia własnej bazy danych. 

2.5.2.3. Wzbogacanie lub łączenie danych z innymi danymi 

prowadzące do utraty anonimowości lub reidentyfikacji jest 

niedozwolone.  

2.5.2.4. Klient jest uprawniony do rozpowszechniania tej 

wzbogaconej bazy danych wśród swoich klientów na wtórnym rynku 

motoryzacyjnym. Dystrybucja danych dostarczonych zgodnie z 

niniejszą umową w formie nieprzetworzonej jest niedozwolona. 

2.5.3. Konsekwencje zakończenia umowy 

2.5.3.1. W przypadku zakończenia niniejszej umowy klient 

zaprzestanie dystrybucji wzbogaconej bazy danych do swoich klientów.  

2.5.3.2. Zakończenie niniejszej Umowy nie ma wpływu na dalsze 

korzystanie z produktów dystrybuowanych przez klienta przed 

rozwiązaniem umowy przez jego klientów. 

2.6. Indywidualny pakiet danych OE samochodu ciężarowego wg VIN 

2.6.1. Przedmiot usługi 

Udostępnione dane pochodzą od odpowiednich producentów pojazdów 

i nie są sprawdzane przez TecAlliance pod względem poprawności, 

kompletności i aktualności. 

2.6.2. Zakres korzystania 

Dostarczone dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów 

wewnętrznych, do publikacji we własnych systemach informacyjnych 

klienta oraz do publikacji w systemach TecAlliance. Każde dalsze 

publikowanie i/lub ujawnianie ich osobom trzecim jest wyraźnie 

zabronione. 

2.6.3. Warunki użytkowania 

2.6.3.1.1. Dane producenta DAF mogą być wykorzystywane 

wyłącznie na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

2.6.3.2. Dane producentów Renault i Volvo mogą być 

wykorzystywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 

2.6.3.3. Dane producentów Scania i IVECO mogą być 

wykorzystywane wyłącznie na terenie UE. 

2.6.4. Informacje producentów 

2.6.4.1. DAF Trucks: Publikowanie TecDoc VIN Catalogue – Truck 

odbywa się bez współpracy i zatwierdzenia ze strony DAF Trucks. 

Informacje zawarte w katalogu TecDoc VIN Catalogue – Truck mogą nie 

odpowiadać dokładnie lub całkowicie informacjom publikowanym przez 

DAF Trucks. Z tego względu firma DAF Trucks nie ponosi 

odpowiedzialności za informacje zawarte w TecDoc VIN Catalogue – 

Truck ani za bezpieczeństwo lub niezawodność, zużycie paliwa czy 

poziom emisji spalin pojazdów serwisowanych lub naprawianych na 

podstawie informacji zawartych w katalogu TecDoc VIN Catalogue – 

Truck. 

2.6.4.2. MAN: Licencjonowane przez MAN Truck & Bus. 

2.7. Catalogue 

2.7.1. Przedmiot usługi 

2.7.1.1. Istotną podstawą umowy jest fakt, że dane artykułów 

zawarte w oprogramowaniu „TecDoc Catalogue” pochodzą od 

dostawców danych i nie są sprawdzane przez TecAlliance pod 

względem dokładności, kompletności i aktualności. 
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2.7.1.2. Dane wyświetlane po wybraniu konkretnego kraju 

obowiązują tylko dla tego kraju. Dane wyświetlane w oprogramowaniu 

tracą ważność wraz z pojawieniem się kolejnej wersji oprogramowania. 

2.7.2. Prawa użytkowania 

2.7.2.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że udostępnione 

oprogramowania są dziełami chronionymi prawem autorskim i 

dodatkowym prawem autorskim zgodnie z niemiecką ustawą o prawie 

autorskim (UrhG). 

2.7.2.2. TecAlliance udziela klientowi niewyłącznego, 

ograniczonego w czasie na okres obowiązywania niniejszej umowy, 

niezbywalnego i niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa do 

powielania, rozpowszechniania i publicznego udostępniania 

oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków 

handlowych. 

2.7.2.3. Korzystanie z oprogramowania i/lub jego części w zakresie 

wykraczającym poza zakres uzgodniony w umowie jest zabronione. W 

szczególności klient nie jest uprawniony do wykorzystywania 

oprogramowania i/lub jego części w całości lub częściowo przez osoby 

trzecie lub udostępniania go osobom trzecim, powielania lub sprzedaży, 

dekompilacji lub dezasemblacji, chyba że jest to wyraźnie dozwolone 

przez prawo autorskie. 

2.7.2.4. Korzystanie z oprogramowania i/lub zawartych w nim 

danych jest dozwolone wyłącznie na użytek własny klienta. 

2.7.2.5. Instalacja nośnika danych w sieci firmowej klienta jest 

dozwolona. Zakup licencji umożliwia dostęp do katalogu z jednego 

stanowiska pracy. Dostęp z wielu stanowisk pracy jest możliwy tylko po 

wykupieniu odpowiedniej licencji. 

2.7.2.6. Wszelkie wykorzystanie oprogramowania w sposób 

wykraczający poza umowę oraz przekazywanie go osobom trzecim jest 

zabronione. 

2.7.2.7. Dane z oprogramowania nie mogą być powielane i/lub 

upubliczniane bez zgody TecAlliance. 

2.8. Catalogue White Label 

Jeśli Solution TecDoc Catalogue jest oferowany jako produkt typu white-

label (TecDoc Catalogue White-Label Solution; TecDoc Catalogue 

White-Label Solution & Trade Module; TecDoc Catalogue Reseller 

Solution; TecDoc VIN Catalogue Car/Truck), dodatkowo do punktu 2.7 

stosuje się następujące przepisy. 

2.8.1. Faza wdrożenia 

2.8.1.1. Faza wdrożenia służy dostosowaniu produktu white-label 

do wymagań klienta. W fazie wdrożenia zabronione jest produktywne 

korzystanie z produktu white-label oraz publiczne udostępnianie bazy 

danych. 

2.8.1.2. Faza wdrożenia rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy 

i trwa trzydzieści (30) dni kalendarzowych.  

2.8.1.3. Za fazę wdrożenia pobierana jest jednorazowa opłata 

konfiguracyjna. Opłaty licencyjne nie są naliczane w fazie wdrożenia. 

2.8.1.4. Faza wdrożenia nie wlicza się do minimalnego okresu 

umowy. 

2.8.2. Prawo wypowiedzenia 

Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

ciągu pierwszych czternastu (14) dni kalendarzowych fazy wdrożenia. 

2.9. Catalogue Mobile App 

2.9.1. TecAlliance przyznaje klientowi prawo do korzystania z aplikacji 

dla jego potrzeb na urządzeniu mobilnym, którego jest właścicielem lub 

użytkownikiem. Dodatkowo obowiązują warunki użytkowania 

wymienione w sklepie (Store). Klientowi nie wolno modyfikować, 

reprodukować, publikować, licencjonować ani sprzedawać aplikacji, ani 

żadnych informacji czy oprogramowania związanego z tą aplikacją. 

Klientowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać ani w inny sposób 

przekazywać praw do tej aplikacji. Korzystanie z niej jest dozwolone 

wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli klient naruszy 

jakiekolwiek z postanowień powyższych warunków użytkowania, jego 

prawo do korzystania z aplikacji natychmiast wygasa. 

2.9.2. Korzystanie z aplikacji w wersji podstawowej („light version”) jest 

bezpłatne. Wersja light umożliwia nieograniczony dostęp do funkcji 

TecIdentify, Media społecznościowe, Ustawienia i Informacje. 

Pozostałe funkcje aplikacji w wersji light są ograniczone lub 

niedostępne. Aby móc korzystać z pełnej wersji („wersja premium”), 

należy dokonać aktualizacji, wykupując odpowiedni abonament. Opłatę 

za abonament można uiścić w formie zakupu w aplikacji. 

2.9.3. TecAllinace jest właścicielem wszelkich roszczeń, praw i 

uprawnień do aplikacji lub dotyczących aplikacji. Zakazuje się klientowi 

zmieniania aplikacji, dostosowywania, tłumaczenia, tworzenia dzieł 

pochodnych, dekompilowania, odtwarzania z zastosowaniem inżynierii 

wstecznej, dezasemblowania czy dokonywania innych prób dotarcia do 

kodu źródłowego tej aplikacji, chyba że jest to wyraźnie dozwolone. 

2.10. Licencja Data Supplier 

2.10.1. Przedmiot usługi 

2.10.1.1. Klient jest producentem lub oferentem produktów dla IAM 

o jakości oryginalnych części zamiennych, które są sprzedawane na 

rynku IAM. Dane udostępnione przez klienta będą przejmowane przez 

TecAlliance do bazy danych TecDoc za pomocą odpowiednich 

programów i udostępniane na rynku IAM w formie cyfrowej w 

określonym przez TecAlliance formacie. 

2.10.1.1.1. TecAlliance ma tylko obowiązek, a klient ma tylko prawo 

wprowadzania do bazy danych TecDoc przyporządkowanych do nazwy 

znaku towarowego (zwanego dalej „znakiem towarowym”) danych 

produktu, które spełniają obowiązujące przy zawieraniu umowy kryteria 

rejestracji znaku towarowego (por. punkt 2.10.2) 

2.10.1.1.2. Kolejne znaki towarowe mogą być ujmowane po 

wcześniejszym uzgodnieniu w formie pisemnej za odrębnie ustalonym 

wynagrodzeniem. 

2.10.1.1.3. Klient gwarantuje, że będzie dostarczał TecAlliance 

wyłącznie dane takich produktów i tym samym prezentował czy 

dystrybuował na rynku IAM za pośrednictwem TecAlliance tylko te 

produkty, które pochodzą z zakładów produkcyjnych posiadających 

system zarządzania jakością. 

2.10.1.1.4. Klient musi to potwierdzić, przedkładając ważny certyfikat 

przedsiębiorstwa produkcyjnego, dotyczący co najmniej obszaru 

produkcji. 

2.10.1.2. Klient gwarantuje, że udostępnione dane nie są 

przeznaczone tylko dla ograniczonego kręgu odbiorców. Dane 

przeznaczone dla ograniczonego kręgu odbiorców są wyłączone ze 

zobowiązań TecAlliance, w szczególności dotyczących publikowania i 

rozpowszechniania. 

2.10.1.3. Format danych i sposób ich przekazywania będzie 

określany przez TecAlliance z uwzględnieniem danego standardu 

przemysłowego, a zmiany będą przekazywane klientowi w 

odpowiednim czasie. 

2.10.1.4. W przypadku udostępniania klientowi przez TecAlliance 

oprogramowania do dostarczania danych odbywa się to zgodnie z 

warunkami niniejszych OWH. 

2.10.1.5. Klient sam odpowiada za zabezpieczanie danych. 

TecAlliance zapisuje w swoich systemach każdorazowo tylko ostatnią 

wersję dostarczonych danych. 

2.10.2. Kryteria rejestracji znaku towarowego 
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2.10.2.1. Klient zapewnia, że jest właścicielem rejestrowanego 

znaku towarowego. Klient niebędący właścicielem znaku towarowego 

zapewnia, że posiada zezwolenie właściciela znaku na korzystanie z 

niego we wszystkich krajach docelowych. Takie pisemne zezwolenie 

należy przedłożyć TecAlliance na żądanie przed zawarciem umowy lub 

przed każdym wprowadzeniem kolejnego znaku towarowego. 

2.10.2.2. Klient zapewnia, że rejestrowany znak towarowy jako znak 

rejestrowy i/lub użytkowy znak towarowy objęty jest ochroną w 

rozumieniu § 4 niemieckiej ustawy o ochronie znaków towarowych 

(Markengesetz) lub w danym wypadku lokalnych przepisów prawa o 

analogicznej treści normatywnej. 

2.10.2.3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania następujących 

zasad korzystania ze znaków towarowych w obrębie TecDoc: 

2.10.2.3.1. Nie wolno używać w TecDoc nazwy znaku towarowego, 

która składa się z kombinacji odrębnych nazw znaków towarowych. 

2.10.2.3.2. Nie zezwala się na wstawianie nazwy firmy przed nazwami 

znaków towarowych, aby w ten sposób ewentualnie przesunąć się wyżej 

w kolejności alfabetycznej w zbiorze danych TecDoc. 

2.10.2.3.3. Odsyłanie do znaków towarowych niezarejestrowanych w 

TecDoc w polach tekstowych edytowanych przez klienta w ramach 

przetwarzania danych jest niedozwolone. 

2.10.2.4. Wyłącznie dodatkowa nazwa artykułu może służyć do 

przedstawiania znaków towarowych zarejestrowanych w TecDoc jako 

jednej linii produktów. W przypadku odsyłania do konkurencyjnego 

znaku towarowego (który musi być zarejestrowany w TecDoc) jako linii 

produktów należy poprzedzić nazwę konkurencyjnego znaku 

towarowego dodatkiem „genuine”. 

2.10.2.5. Klient zobowiązuje się, że w ramach kolejnej w danym 

wypadku dostawy danych usunie ze zbioru danych nazwy, które 

naruszają te kryteria, w ustalonym przez TecAlliance, stosownym 

terminie, który nie może być jednak krótszy niż dwa (2) tygodnie. W razie 

niespełnienia żądania TecAlliance przez klienta, TecAlliance ma prawo 

zlecić usunięcie niezgodnych z umową danych na koszt klienta. 

2.10.3. Odpowiedzialność za dane 

2.10.3.1. Klient gwarantuje, że jest posiadaczem wszelkich praw do 

publikowania i korzystania z dostarczonych danych. Odpowiedzialność 

za dostarczone dane leży wyłącznie w gestii klienta. 

2.10.3.2. TecAlliance zastrzega sobie wyłączanie z publikacji tych 

danych, które naruszają własność intelektualną osób trzecich, dotyczą 

produktów ustawowo zakazanych albo produktów objętych embargiem 

czy ograniczeniami sprzedaży. TecAlliance poinformuje klienta o 

planowanym niepublikowaniu / usunięciu przedmiotowych danych i 

umożliwi klientowi zajęcie stanowiska. 

2.10.3.2.1. Brak zajęcia odpowiedniego stanowiska przez klienta w 

stosownym terminie pozwoli TecAlliance na usunięcie danych. 

TecAlliance rozpatrzy stanowisko klienta. Nie dotyczy to oczywistych 

naruszeń prawa. 

2.10.3.2.2. W żadnym momencie nie istnieje uzasadnienie obowiązku 

aktywnego wyszukiwania przez TecAlliance tego rodzaju danych. 

2.10.4. Aktualizacja danych 

2.10.4.1. TecAlliance zadba o regularną aktualizację struktur 

wyszukiwania artykułów i podstawowych danych pojazdów („Reference 

Data”) oraz będzie je udostępniać klientowi w zaktualizowanej formie w 

regularnych odstępach czasu. TecAlliance będzie ponadto co roku 

przedstawiać klientowi harmonogram terminów dostarczania i 

publikowania danych, a także dostarczania Reference Data. 

2.10.4.2. Klient jest zobowiązany do regularnego aktualizowania 

danych dotyczących jego produktów i utrzymywania ich na najbardziej 

aktualnym poziomie, w przypadku pojawiania się zmian. Aktualne dane 

muszą być w każdym przypadku zgodne z aktualnie obowiązującą 

wersją Reference Data. 

2.10.4.3. Obowiązek ten obejmuje w szczególności udostępnianie 

TecAlliance wszelkich istotnych informacji o produktach, takich jak np. 

nowe artykuły, zmiana aplikacji pojazdu, zmiany cen itd. niezwłocznie 

po uzyskaniu o nich wiedzy, aby mogły one zostać przetworzone przez 

TecAlliance i udostępnione na rynku IAM. 

2.10.4.4. Klient jest zobowiązany do regularnego dostarczania 

danych do TecAlliance i ich walidacji, najpóźniej jednak co sześć (6) 

miesięcy. W tym celu klient ma obowiązek korzystania z obowiązującej 

/ obowiązujących w danym wypadku wersji oprogramowania 

przewidzianego do dostarczania danych. TecAlliance będzie na bieżąco 

informować klienta w ramach oprogramowania przewidzianego do 

dostarczania danych o wersji / wersjach, obowiązującej / 

obowiązujących w danym wypadku. 

2.10.4.5. Jeżeli klient nie dopełni powyższego obowiązku, 

TecAlliance zastrzega sobie prawo walidacji danych ostatnio 

dostarczonych przez klienta na jego koszt za pomocą obowiązującej / 

obowiązujących wersji dostarczania danych.  

2.10.4.6. W przypadku dostarczenia przez klienta danych 

dotyczących cen klient powiadomi TecAlliance, czy ceny te można 

przekazywać dalej. 

2.10.4.7. TecAlliance poinformuje klienta o dostrzeżonych przez 

siebie błędach w dostarczonych danych. Klient jest w takich 

przypadkach zobowiązany do niezwłocznego usunięcia błędów, wzgl. 

do wspierania TecAlliance przy ich usuwaniu z bazy danych.  

2.10.5. Prawa użytkowania 

2.10.5.1. Klient przyznaje TecAlliance wszelkie niezbędne prawa, a 

w szczególności prawo do powielania i upubliczniania danych 

udostępnionych przez klienta. 

2.10.5.2. Klient ma prawo wykorzystywania danych w formacie 

TecDoc (dane artykułów sporządzone w powiązaniu czy połączeniu z 

TecDoc Reference Data) do własnych celów. Dopuszczalne korzystanie 

do własnych celów obejmuje w szczególności sporządzanie i 

aktualizowanie danych, komunikację z klientami dostawcy danych w 

kwestiach dotyczących list produktów i cenników, katalogów 

internetowych, sklepów internetowych, katalogów drukowanych, 

Newslettera. Jeżeli klient przekazuje w tym celu dane do zewnętrznego 

usługodawcy, ma on obowiązek poinformowania o tym TecAlliance w 

formie pisemnej i podania nazwy tego usługodawcy. 

2.10.5.3. Klient nie ma ponadto prawa do dalszego przekazywania 

danych w formacie TecDoc osobom trzecim oprócz przedsiębiorstw 

powiązanych w ramach koncernu w rozumieniu §§ 15 i nast. AktG. 

2.10.5.4. Przekazywanie danych osobom trzecim dozwolone jest 

tylko wówczas, kiedy TecAlliance zawrze wcześniej z tymi osobami 

ważną umowę licencyjną dotyczącą przedmiotowych danych. 

TecAlliance może odmówić zawarcia takiej umowy licencyjnej tylko w 

przypadku istnienia wyraźnie sprzecznych interesów. 

2.10.6. Opłaty 

2.10.6.1. Za usługi świadczone przez TecAlliance klient uiszcza od 

każdego wprowadzonego przez siebie znaku towarowego opłaty, które 

dzielą się na jednorazową opłatę wstępną oraz cykliczne opłaty roczne. 

2.10.6.2. Opłata wstępna 

2.10.6.2.1. Za każdy znak towarowy wprowadzony przez klienta 

należy uiścić jednorazową opłatę wstępną, której wysokość zależy od 

rzeczywistej wartości sprzedaży uzyskiwanej za dany znak towarowy w 

ramach transakcji handlowych na rynku IAM w Europie w roku 

finansowym przed zawarciem umowy. 
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2.10.6.2.2. Każdy pełny milion euro wartości sprzedaży netto 

mnożony jest przez stawkę opłaty wstępnej, przy czym przyjmowana 

jest co najmniej sprzedaż wynosząca osiem (8) milionów euro. Podana 

w cenniku maksymalna granica obrotu odnosi się do koncernu klienta. 

2.10.6.2.3. Stawka opłaty wstępnej wynika z cennika obowiązującego 

w momencie zawarcia umowy. 

2.10.6.2.4. Jeżeli do bazy danych TecDoc przyjęte zostaną kolejne 

znaki towarowe klienta w późniejszym terminie, obowiązują 

uregulowania punktu 2.10.8 dla danych opłat wstępnych. Obowiązuje to 

odpowiednio, jeżeli wprowadzanych jest więcej niż piętnaście (15) 

znaków towarowych klienta. 

2.10.6.3. Opłata roczna 

2.10.6.3.1. Za każdy znak towarowy wprowadzony przez klienta 

należy w czasie trwania umowy uiszczać opłatę roczną, której wysokość 

zależy od rzeczywistej sprzedaży uzyskiwanej za dany znak towarowy 

w ramach transakcji handlowych na rynku IAM w Europie w roku 

finansowym przed wystawieniem rachunku. 

2.10.6.3.2. Każdy pełny milion euro sprzedaży netto mnożony jest 

przez stawkę opłaty rocznej, przy czym przyjmowana jest co najmniej 

sprzedaż wynosząca osiem (8) milionów euro. Podana w cenniku 

maksymalna granica obrotu odnosi się do koncernu klienta. 

2.10.6.3.3. Dostosowanie do sprzedaży z roku poprzedniego 

dokonywane jest corocznie. Klient ma w związku z tym obowiązek 

podania TecAlliance istotnych danych liczbowych dotyczących 

sprzedaży najpóźniej do końca lutego każdego roku. Wynikająca z tego 

nowa opłata roczna obowiązuje od 01.04. 

2.10.6.3.4. Jeżeli w późniejszym czasie do bazy danych TacDoc 

włączone zostaną kolejne znaki towarowe klienta, obowiązują 

postanowienia punktu 2.10.8 dotyczące danych opłat rocznych. 

Obowiązuje to odpowiednio, jeżeli wprowadzanych jest więcej niż 

piętnaście (15) znaków towarowych klienta. 

2.10.6.4. Przy ustalaniu istotnych danych liczbowych dotyczących 

sprzedaży kwoty poniżej 500.000 € netto zaokrąglane będą do pełnego 

miliona w dół, a kwoty powyżej 500.000 € netto do pełnego miliona w 

górę. 

2.10.6.5. Jeżeli klient wprowadzi w późniejszym czasie znak 

towarowy, który z powodu – dokonanego w wyniku czynności prawnej 

lub ustawowego – przejęcia tego znaku w momencie jego 

wprowadzenia nie wykazuje jeszcze własnej sprzedaży z roku 

poprzedniego, wówczas za podstawę obliczenia pierwszej opłaty 

rocznej należy przyjąć sprzedaż tego znaku towarowego z roku 

poprzedniego u poprzednika prawnego tego znaku. 

2.10.6.6. Opłaty wstępne obliczane są bez potrąceń przy zawarciu 

umowy, opłaty roczne po raz pierwszy proporcjonalnie za pozostały 

okres od miesiąca zawarcia umowy do końca roku. 

2.10.6.7. TecAlliance ma prawo do żądania atestu biegłego 

rewidenta w odniesieniu do prawidłowości danych liczbowych 

dotyczących sprzedaży. Jeżeli tego rodzaju weryfikacja wykaże 

odstępstwa na niekorzyść TecAlliance wynoszące powyżej 5%, 

wymagane koszty weryfikacji poniesie klient. Odstępstwo powyżej 10% 

traktowane jest jako poważne naruszenie umowy, które uprawnia do jej 

nadzwyczajnego wypowiedzenia. Prawo to istnieje również w 

przypadku, kiedy sprawdzenie sprzedaży nie jest możliwe z powodu 

braku możliwych do zweryfikowania dokumentów. 

2.10.6.8. Postanowienie dotyczące ponoszenia kosztów lub prawo 

do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy obowiązują tylko w sytuacji, 

kiedy odstępstwa mają niekorzystne dla TecAlliance skutki w zakresie 

opłat uiszczanych przez klienta. W pozostałych przypadkach koszty 

weryfikacji ponosi TecAlliance. 

2.10.6.9. W razie nieterminowego udzielenia informacji o liczbowych 

danych dotyczących sprzedaży TecAlliance ma prawo do 

wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2.10.7. TecAlliance gwarantuje, że wartości sprzedaży podane 

przez klienta będą traktowane poufnie.  

2.10.8. Zasady obowiązujące koncerny i przedsiębiorstwa 

koncernów 

2.10.8.1. Klient ma obowiązek przedstawienia na żądanie 

TecAlliance spełniania uwarunkowań §§ 15 i nast. AktG i w razie 

potrzeby udokumentowania tego. Dopóki nie zostanie to 

udokumentowane – zakładając odpowiednie żądanie ze strony 

TecAlliance – rozliczanie opłat będzie następować w odniesieniu do 

przedsiębiorstwa. 

2.10.8.2. Klient jest zobowiązany, niezależnie od tego, czy korzysta 

z uregulowań dotyczących koncernu, do wykazania na żądanie 

TecAlliance, że jest właścicielem lub ma prawo do użytkowania 

wprowadzanych przez niego znaków towarowych. Jeżeli klient żąda 

wprowadzenia znaków towarowych, których nie jest ani posiadaczem, 

ani osobą uprawnioną do ich użytkowania, ma on obowiązek na żądanie 

TecAlliance przedstawienia i udokumentowania, że posiadacz czy 

osoba uprawniona do użytkowania jest przedsiębiorstwem powiązanym 

z klientem w rozumieniu §§ 15 i nast. AktG. 

2.10.8.3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia 

TecAlliance przeniesienia praw do użytkowania wprowadzonych przez 

niego znaków towarowych. Jeżeli z chwilą przeniesienia praw do 

użytkowania prawo klienta do użytkowania wprowadzonego przez 

niego znaku towarowego przestanie obowiązywać, jak również prawo 

użytkowania nie zostanie przeniesione w myśl § 15 i nast. AktG na 

przedsiębiorstwo powiązane z klientem, wówczas rozliczenie w 

odniesieniu do koncernu nie będzie już miało zastosowania. Jeżeli klient 

zaniecha zgłoszenia, że prawo użytkowania zostało przeniesione, ma on 

wobec TecAlliance od momentu przeniesienia prawa użytkowania 

znaku towarowego obowiązek uiszczania opłat, które wynikałyby z 

rozliczenia w odniesieniu do przedsiębiorstwa. 

2.10.8.4. Koncerny posiadające kilka znaków towarowych nie są 

rozliczane za każdy znak towarowy osobno, lecz łącznie do 

maksymalnego obrotu wynoszącego 60 mln €. Każdy znak towarowy 

jest przy tym rejestrowany przy obrocie rzeczywistym < 8 mln € z 

obrotem minimalnym wynoszącym 8 mln € (jak dotychczas). Nie są 

naliczane żadne inne opłaty roczne, jeżeli skumulowany obrót handlowy 

w IAM dla wszystkich znaków towarowych obsługiwanych przez 

TecDoc osiągnął maksymalną granicę 60 mln €.  

Warunkiem tego jest jeden partner umowy dla wszystkich znaków 

towarowych oraz centralne wystawianie rachunku na adres 

zaproponowany przez klienta. 

2.10.8.5. Przy przyjmowaniu nowego znaku towarowego koncernu 

naliczana jest jednorazowa opłata licencyjna za zwiększone nakłady 

kontrolno-ewidencyjne. Uregulowanie to dotyczy tylko umów powyżej 

maksymalnego obrotu wynoszącego 60 mln €. Dalsze opłaty roczne nie 

obowiązują, jeżeli klient z tym znakiem towarowym nie przekroczył 

liczby 15 znaków towarowych. Od 16. Znak towarowy po znaku 

towarowym obliczana jest dodatkowa, zryczałtowana opłata roczna, 

aby skompensować koszty związane z miesięcznym procesem 

produkcji i dodatkowe nakłady. W przypadku ogólnej podwyżki opłat 

niniejsze opłaty będą również procentowo dostosowywane. 

2.10.9. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy 

Odmiennie od punktu 1.8.3 niniejszych OWH minimalny okres 

obowiązywania umowy wynosi trzy (3) lata, a okres wypowiedzenia 

sześć (6) miesięcy  
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2.10.10. Odpowiedzialność cywilna 

2.10.10.1. TecAlliance nie daje gwarancji ani rękojmi na przydatność, 

kompletność, merytoryczną zgodność z prawdą i brak błędów w 

danych. TecAlliance nie bierze też żadnej odpowiedzialności za 

ewentualne straty czy szkody spowodowane w wyniku 

nieprawidłowości czy niekompletności danych udostępnionych przez 

klienta lub braku aktualizacji danych. 

2.10.10.2. Za dane i informacje udostępnione przez klienta 

TecAlliance nie ponosi żadnej odpowiedzialności merytorycznej ani 

odpowiedzialności cywilnej. TecAlliance nie ma obowiązku 

sprawdzania dostarczonych danych pod kątem ich prawidłowości. 

2.10.10.3. Jeżeli dane i informacje udostępnione przez klienta 

zawierają naruszenia prawa, zwalnia on TecAlliance z wszelkich 

wynikających z tego tytułu roszczeń oraz ponosi związane z tym koszty. 

Obejmuje to również koszty obrony prawnej. 

2.10.10.4. TecAlliance ponosi pełną odpowiedzialność za strukturę 

drzewa wyszukiwania TecDoc, Reference Data oraz dane podstawowe 

TecDoc i zwalnia klienta z wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu 

do wyżej wymienionych danych. Obowiązuje to w szczególności w 

odniesieniu do korzystania z powyższych danych w ramach 

aktualizowania danych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2.10.10.5. Odpowiedzialność klienta za udostępnione przez niego 

dane jest ograniczona do czasu trwania umowy. 

2.10.10.6. Klient nie bierze odpowiedzialności za dokonywane na 

późniejszym etapie dostosowania i/lub adaptacje struktury drzewa 

wyszukiwania TecDoc, Reference Data oraz danych podstawowych 

TecDoc przez TecAlliance i/lub innych klientów. 

2.10.11. Marketing 

Strony mają prawo do wzajemnego reklamowania się na zasadzie 

współpracy. Wszelkie działania reklamowe powinny być jednak 

wcześniej zatwierdzane przez drugą ze Stron w formie pisemnej. W 

przypadku używania znaku „TecAlliance Data Supplier“ klient 

zobowiązany jest do stosowania w danym wypadku najbardziej 

aktualnej wersji znaku. 

2.11. PartCat Online, TecDoc DMM Online, TecDoc ONE 

2.11.1. Przedmiot usługi 

2.11.1.1. TecAlliance ma obowiązek umożliwienia klientowi w 

okresie obowiązywania umowy dostępu do oprogramowania PartCat 

Online/TecDoc DMM Online/TecDoc ONE. 

2.11.1.2. PartCat Online/TecDoc DMM Online/TecDoc ONE 

udostępniane jest jako SaaS (Software as a Service). 

2.11.1.3. Klient zapewnia będący w jego gestii sprzęt komputerowy 

i oprogramowanie wymagane do korzystania z PartCat Online/TecDoc 

DMM Online/TecDoc ONE. Klient samodzielnie konfiguruje i instaluje 

sprzęt i oprogramowanie. 

2.11.1.4. TecAlliance może zmieniać PartCat Online/TecDoc DMM 

Online/TecDoc ONE i udostępniać klientowi jako aktualizację. 

Aktualizacje, które mogą mieć negatywny wpływ na implementację u 

klienta, będą zapowiadane przez TecAlliance z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Klient jest zobowiązany do uwzględniania takich 

aktualizacji w swojej implementacji niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

2.11.2. Prawa użytkowania 

2.11.2.1. TecAlliance udziela klientowi niewyłącznego, 

niepodlegającego sublicencjonowaniu, ograniczonego czasowo do 

okresu umowy prawa korzystania z PartCat Online/TecDoc DMM 

Online/TecDoc ONE w celu przesyłania danych do TecAlliance. 

2.11.2.2. Dopuszczalne użytkowanie obejmuje zgodnie z 

przeznaczeniem używanie PartCat Online/TecDoc DMM Online/TecDoc 

ONE przez klienta, tzn. przesyłanie zmian, usunięć i aktualizacji danych 

artykułów klienta. 

2.11.2.3. Oprogramowanie PartCat Online/TecDoc DMM 

Online/TecDoc ONE może być wykorzystywane wyłącznie do 

przesyłania danych tych znaków towarowych, dla których istnieje ważna 

umowa z dostawcą danych i dla których zgodnie z umową przyznane 

zostały przez TecAlliance uprawnienia dostępu lub dane dostępu. 

2.11.2.4. Udostępnienie danych dostępowych i/lub PartCat 

Online/TecDoc DMM Online/TecDoc ONE osobom trzecim (np. 

usługodawcom) jest możliwe tylko po uprzednim zatwierdzeniu przez 

TecAlliance w formie tekstowej. 

2.11.3. Konserwacja i usuwanie błędów 

2.11.3.1. TecAlliance udziela gwarancji na utrzymanie uzgodnionych 

umownie właściwości PartCat Online/TecDoc DMM Online/TecDoc 

ONE (patrz opis usługi) podczas okresu obowiązywania umowy oraz na 

to, że zgodnemu z umową użytkowaniu PartCat Online/TecDoc DMM 

Online/TecDoc ONE nie stoją na przeszkodzie żadne prawa osób 

trzecich. Występujące wady PartCat Online/TecDoc DMM 

Online/TecDoc ONE zostaną przez TecAlliance w stosownych czasie 

usunięte (aktualizacje).  

2.11.3.2. Szczegółowo uregulowano to w dokumencie Service Level 

Agreement, stanowiącym część składową umowy. 

2.11.4. Dostosowanie cen TecDoc ONE 

Zmiana ceny TecDoc ONE powiązana jest ze zmianą ceny wynikającej z 

aktualnej licencji dostawcy danych podpisanej z klientem. Jeżeli nastąpi 

zmiana ceny licencji dostawcy danych, wówczas cena TecDoc ONE 

zostanie dostosowana o 1/3 (jedną trzecią) zmienionej kwoty licencji 

dostawcy danych, bez konieczności odrębnego powiadomienia o tej 

zmianie. 

2.12. IDP API Data Supplier 

2.12.1. Przedmiot usługi 

2.12.1.1. TecAlliance jest zobowiązana do udostępnienia klientowi 

w czasie trwania umowy interfejsu IDP dla dostawców danych (IDP API 

Data Supplier). 

2.12.1.2. Interfejs IDP API Data Supplier jest dostarczany jako SaaS 

(Software as a Service). Po zakończeniu wdrożenia po stronie klienta 

TecAlliance udostępni klientowi dane dostępowe niezbędne do 

produktywnego działania IDP API Data Supplier dla każdej uzgodnionej 

marki. 

2.12.1.3. Klient zapewnia będący w jego gestii sprzęt komputerowy 

i oprogramowanie wymagane do korzystania z IDP API Data Supplier. 

Klient samodzielnie konfiguruje i instaluje sprzęt i oprogramowanie.  

2.12.1.4. TecAlliance może zmienić interfejs IDP API Data Supplier i 

udostępnić klientowi w formie aktualizacji. Aktualizacje, które mogą 

mieć wpływ na wdrożenie klienta, będą ogłaszane przez TecAlliance z 

odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest zobowiązany do 

niezwłocznego uwzględnienia aktualizacji w swoim wdrożeniu.  

2.12.2. Onboarding i środowisko testowe 

2.12.2.1. Przy pierwszym wdrożeniu interfejsu IDP API Data Supplier 

obowiązkowe jest skorzystanie z usługi „IDP API Data Supplier 

Consulting Services”.  

2.12.2.2. TecAlliance udziela klientowi w ciągu 10 dni roboczych 

dostępu do środowiska testowego interfejsu IDP API Data Supplier. 

Obowiązuje ono aż do czasu zmiany środowiska produkcyjnego. 

TecAlliance nie ponosi odpowiedzialności za działanie środowiska 

testowego.  

2.12.3. Prawa użytkowania 
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2.12.3.1. TecAlliance udziela klientowi niewyłącznego, 

niepodlegającego sublicencjonowaniu, ograniczonego czasowo do 

okresu umowy prawa korzystania z IDP API Data Supplier w celu 

przesyłania danych do TecAlliance. 

2.12.3.2. Dozwolone użycie obejmuje zgodne z przeznaczeniem 

użycie IDP API Data Supplier przez klienta, tj. przekazywanie zmian, 

usunięć i aktualizacji danych artykułów klienta. 

2.12.3.3. Interfejs IDP API Data Supplier może być wykorzystywany 

wyłącznie do przesyłania danych tych marek, dla których istnieje ważna 

umowa z dostawcą danych TecDoc i dla których TecAlliance przyznał 

uprawnienia dostępu lub dane dostępu zgodnie z umową. 

2.12.3.4. Udostępnienie danych dostępowych i/lub interfejsu IDP 

API Data Supplier stronom trzecim (np. dostawcom usług) jest możliwe 

wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu przez TecAlliance w formie 

pisemnej. 

2.12.4. Konserwacja i usuwanie błędów 

2.12.4.1. TecAlliance udziela gwarancji na utrzymanie uzgodnionych 

umownie właściwości IDP API Data Supplier (patrz opis usługi) podczas 

okresu obowiązywania umowy oraz na to, że zgodnemu z umową 

użytkowaniu IDP API Data Suppliernie nie stoją na przeszkodzie żadne 

prawa osób trzecich. Występujące wady IDP API Data Supplier zostaną 

przez TecAlliance w stosownym czasie usunięte (aktualizacje).  

2.12.4.2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia TecAlliance w 

formie tekstowej wad IDP API Data Supplier niezwłocznie po ich 

odkryciu. 

2.12.4.3. TecAlliance ma obowiązek zbadania błędów IDP API Data 

Supplier zgłoszonych przez klienta, jeżeli spełnione są następujące 

warunki: 1. Błąd jest odtwarzalny; 2. Błąd występuje w najbardziej 

aktualnej wersji IDP API Data Supplier i klient zaimplementował tę 

wersję u siebie; 3. Klient dostarczy TecAlliance wszelkich informacji o 

okolicznościach, w jakich błąd występuje.  

2.12.4.4. TecAlliance po zbadaniu błędu według własnego uznania 

2.12.4.4.1. usunie błąd i/lub  

2.12.4.4.2. zaoferuje tymczasowe usunięcie błędu, jeśli jest to 

konieczne z pilnych powodów lub jeśli usunięcie błędu jest technicznie 

niemożliwe lub nieuzasadnione ze względów ekonomicznych i/lub  

2.12.4.4.3. poinformuje klienta, dlaczego zgłoszony błąd nie 

kwalifikuje się do usunięcia błędu lub tymczasowego usunięcia błędu. 

2.12.4.5. TecAlliance udostępni klientowi w ramach utrzymania i 

rozwoju aktualizacje IDP API Data Supplier. Klient jest zobowiązany do 

niezwłocznego uwzględnienia aktualizacji w swoim wdrożeniu po ich 

otrzymaniu. 

2.12.5. Dokumentacja 

W ramach projektu konsultingowego onboardingu klient otrzymuje opis 

interfejsu. Jest on udostępniamy klientowi do własnego użytku 

wewnętrznego. 

2.12.6. Wsparcie 

2.12.6.1. Wsparcie jest zapewniane przez TecAlliance lub stronę 

trzecią działającą na zlecenie TecAlliance. W pracy produkcyjnej jest 

ono podzielone na: 

2.12.6.1.1. First Level Support – wsparcie pierwszego stopnia 

(przyjęcie usterki przez Customer Help Desk; doradztwo w przypadku 

specjalistycznych pytań dotyczących IDP API Data Supplier – znane 

błędy) oraz  

2.12.6.1.2. Second Level Support – wsparcie drugiego stopnia 

(przejmowanie i diagnozowanie komunikatów o błędach otrzymanych 

od wsparcia pierwszego stopnia. Usuwanie błędów i udostępnianie 

obejścia lub wersji naprawczej.  

2.12.6.2. W wersji testowej wsparcie jest udzielane w ramach 

projektu konsultingowego onboardingu. 

2.12.6.3. Wszelkie działania w ramach wsparcia mogą być 

wykonywane przez TecAlliance lub stronę trzecią działającą na zlecenie 

TecAlliance telefonicznie lub przez zdalny dostęp. Jeżeli klient nie 

wyrazi zgody na zdalny dostęp i w związku z tym konieczna będzie 

pomoc na miejscu, klient poniesie wynikające z tego koszty i wydatki.  

2.12.6.4. Jeśli konkretne problemy będą wymagać dalszych działań, 

TecAlliance zapewni odpłatne wsparcie na miejscu.  

2.12.6.5. Wsparcie dostępne jest w dniach pon.-pt., godz. 8:00 – 

18:00. Wsparcie nie jest dostępne w następujących dniach: 01.01., 

25.12., 26.12. Wsparcie w ramach dyżurów jest dostępne w tych dniach 

w godzinach 8:00-18:00 wyłącznie dla krytycznych przypadków i tylko 

dla zapytań drogą elektroniczną. W weekendy i dni ustawowo wolne od 

pracy, wyłącznie w przypadkach krytycznych, dostępne jest wsparcie w 

ramach dyżuru dla zapytań drogą elektroniczną od poniedziałku do 

piątku w godzinach 18:00-20:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 

10:00-18:00. 

2.12.6.6. Wsparcie jest dostępne co najmniej w języku angielskim.  

2.13. DMM 

2.13.1. Przedmiot usługi 

2.13.1.1. TecAlliance jest zobowiązana do udostępnienia klientowi 

w czasie trwania umowy oprogramowania DMM. 

2.13.1.2. Oprogramowanie jest udostępniane klientowi do pobrania. 

2.13.1.3. Oprogramowanie zawiera niezbędne funkcje do 

rejestrowania danych lub artykułów i łączenia ich z pojazdami TecDoc. 

Po udostępnieniu oprogramowania klient jest zobowiązany 

samodzielnie uaktualniać dane i przekazywać je do TecAlliance. 

2.13.1.4. Sprzęt i oprogramowanie wymagane do działania 

oprogramowania zapewnia klient. Klient samodzielnie konfiguruje i 

instaluje sprzęt i oprogramowanie. 

2.13.2. Prawa użytkowania 

2.13.2.1. TecAlliance udziela klientowi niewyłącznego, 

ograniczonego na czas trwania umowy prawa korzystania z 

oprogramowania w celu opracowywania danych. 

2.13.2.2. Dozwolone użytkowanie obejmuje instalację 

oprogramowania, załadowanie do pamięci operacyjnej i użytkowanie 

przez klienta zgodnie z przeznaczeniem. 

2.13.2.3. Oprogramowanie może być używane przez klienta 

wyłącznie do aktualizacji danych tych marek, dla których posiada on z 

TecAlliance ważną umowę na dostawę danych. 

2.13.2.4. W żadnym wypadku klient nie ma prawa wydzierżawiać lub 

w inny sposób udzielać sublicencji na oprogramowanie, udostępniać go 

publicznie lub osobom trzecim. 

2.13.2.5. Udostępnianie oprogramowania przez klienta osobom 

trzecim w celu zewnętrznego opracowywania danych jest zabronione. 

Dane mogą być przekazywane osobom trzecim tylko w uzasadnionych, 

wyjątkowych przypadkach, za uprzednią zgodą TecAlliance w formie 

pisemnej. 

2.13.2.5.1. W takim przypadku strona trzecia zostaje zobowiązana 

przez klienta w formie tekstowej do korzystania z oprogramowania 

wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2.13.3. Utrzymanie techniczne 

2.13.4. TecAlliance gwarantuje, że uzgodniona w umowie jakość 

oprogramowania zostanie utrzymana w okresie obowiązywania umowy, 

oraz że żadne z praw stron trzecich nie będzie stać na przeszkodzie 

użytkowaniu oprogramowania zgodnie z umową. TecAlliance usunie 

wszelkie wady występujące w oprogramowaniu w stosownym czasie. 
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2.13.5. Klient jest zobowiązany do poinformowania TecAlliance o 

wadach oprogramowania w formie pisemnej niezwłocznie po ich 

wykryciu. W przypadku wad fizycznych należy to uczynić, opisując czas 

wystąpienia wad oraz podając bardziej szczegółowe okoliczności. 

2.13.6. TecAlliance dostarcza klientowi aktualizacje w ramach 

utrzymania technicznego. Klient jest zobowiązany do zainstalowania 

aktualizacji niezwłocznie, ale nie później niż cztery (4) tygodnie po ich 

otrzymaniu, oraz do zaprzestania korzystania z nieaktualnych wersji 

oprogramowania. 

2.13.7. Dokumentacja, szkolenia 

2.13.7.1. TecAlliance oferuje jednodniowe bezpłatne szkolenie w 

zakresie obsługi oprogramowania dla pracowników klienta w formie 

webinaru lub w siedzibie TecAlliance w Kolonii. 

2.13.7.2. Instrukcje instalacji i konfiguracji nie są częścią umowy, ale 

mogą być uzgodnione oddzielnie między stronami. 

2.13.8. Wsparcie 

2.13.8.1. Wsparcie jest zapewniane przez TecAlliance lub stronę 

trzecią działającą na zlecenie TecAlliance. Wsparcie jest podzielone na: 

2.13.8.1.1. First Level Support – wsparcie pierwszego stopnia 

(telefoniczne przyjmowanie usterek przez Customer Help Desk (CHD) – 

dział obsługi klienta; doradztwo w kwestiach technicznych dotyczących 

użytkowania – obsługa, znane błędy) oraz 

2.13.8.1.2. Second Level Support – wsparcie drugiego stopnia 

(przejmowanie i diagnozowanie komunikatów o błędach otrzymanych 

od wsparcia pierwszego stopnia. Usuwanie błędów i udostępnianie 

obejścia lub wersji naprawczej. 

2.13.8.2. Wszystkie usługi wsparcia (wyjątek: wsparcie 

szkoleniowe) mogą być świadczone przez TecAlliance lub osobę trzecią 

działającą na zlecenie TecAlliance telefonicznie lub poprzez dostęp 

zdalny. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na zdalny dostęp i w związku z tym 

konieczna będzie pomoc na miejscu, klient poniesie wynikające z tego 

koszty i wydatki. 

2.13.8.3. Jeśli konkretne problemy będą wymagać dalszych działań, 

TecAlliance zapewni odpłatne wsparcie na miejscu. 

2.13.8.4. Wsparcie jest dostępne w zwykłych godzinach pracy biura 

(pon.-pt., godz. 9:00 – 17:00). W Nadrenii Północnej-Westfalii wsparcie 

nie jest dostępne w dni ustawowo wolne od pracy. 

2.13.8.5. Wsparcie jest dostępne w języku niemieckim i angielskim. 

2.14. CCU 

2.14.1. Przedmiot usługi 

2.14.1.1. TecAlliance jest zobowiązana do udostępnienia klientowi 

w czasie trwania umowy oprogramowania CCU.  

2.14.1.2. TecAlliance udostępnia klientowi wykonywalne 

oprogramowanie w ciągu (8) tygodni od zawarcia umowy i dostarczenia 

danych klienta. 

2.14.1.3. Oprogramowanie jest udostępniane klientowi do pobrania. 

2.14.1.4. Klient jest uprawniony do instalowania oprogramowania na 

swoich urządzeniach.  

2.14.1.5. TecAlliance gwarantuje, że oprogramowanie nie jest 

obciążone prawami stron trzecich, a w szczególności nie narusza 

żadnych patentów, praw autorskich lub innych praw własności 

intelektualnej stron trzecich. 

2.14.2. Prawa użytkowania 

2.14.2.1. TecAlliance udziela klientowi niewyłącznego, 

ograniczonego czasowo do okresu umowy, niezbywalnego i nie 

podlegającego sublicencjonowaniu prawa korzystania z 

oprogramowania odpowiednio do uregulowań zawartych w niniejszych 

warunkach handlowych. 

2.14.2.2. W trakcie obowiązywania umowy klient ma prawo do 

kopiowania oprogramowania w formie pisemnej i/lub maszynowej, w 

całości lub w części, w celu jego instalacji i/lub uruchomienia.  

2.14.2.3. W trakcie obowiązywania umowy klient ma prawo do 

wykonania jednej dodatkowej kopii oprogramowania w celu utworzenia 

kopii zapasowej i archiwizacji.  

2.14.3. Dokumentacja, szkolenia i wsparcie 

2.14.3.1. Instrukcje i dokumentacja oprogramowania są 

udostępniane wyłącznie do użytku wewnętrznego klienta. 

2.14.3.2. TecAlliance jest zobowiązana do przeszkolenia 

pracowników klienta w zakresie obsługi oprogramowania. Szkolenie 

obejmuje dwa dni szkoleniowe dla do dziesięciu (10) osób w siedzibie 

TecAlliance Niederlande.  

2.14.3.3. TecAlliance świadczy usługi wsparcia dla 

oprogramowania w następujących godzinach pracy: poniedziałek do 

piątku, godz. 8:00 do 16:30 (z wyjątkiem holenderskich dni 

świątecznych). Wsparcie jest dostępne pod numerem telefonu +31 43 

308 86 81 lub pod adresem support.MST@tecalliance.net. Wsparcie 

jest realizowane w języku angielskim i niderlandzkim. 

2.14.4. Usuwanie błędów 

2.14.4.1. TecAlliance ma obowiązek zbadania błędów 

oprogramowania zgłoszonych przez klienta, jeżeli spełnione są 

następujące warunki: 1. Błąd jest odtwarzalny; 2. Błąd występuje w 

najbardziej aktualnej wersji oprogramowania i klient zaimplementował 

tę wersję u siebie; 3. Klient dostarczy TecAlliance wszelkich informacji 

o okolicznościach, w jakich błąd występuje; 4. Programowanie nie było 

zmieniane przez klienta lub osoby trzecie, chyba że było to wcześniej 

zatwierdzone przez TecAlliance. 

2.14.4.2. TecAlliance po zbadaniu błędu według własnego uznania  

2.14.4.2.1. usunie błąd i/lub 

2.14.4.2.2. zaoferuje tymczasowe usunięcie błędu, jeśli jest to 

konieczne z pilnych powodów lub jeśli usunięcie błędu jest technicznie 

niemożliwe lub nieuzasadnione ze względów ekonomicznych i/lub 

2.14.4.2.3. poinformuje klienta, dlaczego zgłoszony błąd nie 

kwalifikuje się do usunięcia błędu lub tymczasowego usunięcia błędu. 

2.14.4.3. TecAlliance dołoży wszelkich starań, aby współpracować z 

klientem w celu usunięcia wszelkich błędów. Natomiast koszty napraw 

i/lub dodatkowego czasu konserwacji spowodowane niewłaściwym lub 

nieuprawnionym użyciem oprogramowania przez klienta ponosi klient. 

Jeśli jest to konieczne i możliwe, TecAlliance z wyprzedzeniem 

przedstawi klientowi odpowiednią wycenę kosztów. 

2.14.5. Konsekwencje zakończenia umowy 

W przypadku zakończenia umowy – niezależnie od przyczyny – klient 

jest zobowiązany do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania 

korzystania z oprogramowania, usunięcia wszystkich kopii istniejących 

w jego systemach oraz usunięcia kopii zapasowej, która mogła zostać 

wykonana lub przekazania jej TecAlliance. 

2.15. myITG 

2.15.1. Przedmiot usługi 

2.15.1.1. TecAlliance zapewnia klientowi korzystanie z 

oprogramowania za pomocą zdalnego dostępu przez Internet 

(Software-as-a-Service, SaaS). 

2.15.1.2. Oprogramowanie jest stale rozwijane i ulepszane. W 

ramach dalszego rozwoju częściowe funkcje mogą być zmieniane lub 

wycofywane, o ile dla klienta nie oznacza to zagrożenia nieosiągnięcia 

celu umowy. 

2.15.1.3. Dane zawarte w oprogramowaniu pochodzą od innych 

klientów lub są wyszukiwane przez TecAlliance z wymaganą w 

mailto:support.MST@tecalliance.net
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występujących okolicznościach starannością. Za ocenę poprawności, 

aktualności i kompletności danych odpowiada wyłącznie klient.  

2.15.2. Modele licencyjne 

2.15.2.1. Oprogramowanie oferowane jest w różnych wersjach, 

które różnią się zakresem funkcji.  

2.15.2.2. Korzystanie z wariantu bezpłatnego (Basic) jest możliwe 

pod warunkiem, że klient jest wymieniony na stronie internetowej 

TecAlliance jako dostawca danych TecDoc z co najmniej jedną z jego 

marek.  

2.15.2.3. Klienci, którzy nie spełniają warunków podanych w punkcie 

2.15.2.2, mogą korzystać wyłącznie z odpłatnych wariantów (Plus & 

Pro) oprogramowania. 

2.15.3. Prawa użytkowania klienta 

2.15.3.1. Oprogramowanie i zawarte w nim bazy danych są 

chronione prawem autorskim. Prawo autorskie, prawa patentowe, 

prawa do znaków towarowych i wszelkie inne ochronne prawa 

pokrewne dotyczące oprogramowania i zawartych w nim baz danych 

przysługują wyłącznie TecAlliance. Jeśli prawa przysługują stronom 

trzecim, TecAlliance posiada odpowiednie prawa do ich wykorzystania. 

2.15.3.2. TecAlliance w ramach zakresu określonego w niniejszej 

umowie udziela klientowi zwykłego, ograniczonego w czasie na okres 

obowiązywania niniejszej umowy, niezbywalnego i niepodlegającego 

sublicencjonowaniu prawa wykorzystania oprogramowania i baz 

danych zawartych w ramach funkcji oprogramowania. Inne prawa nie są 

przyznawane klientowi. 

2.15.4. Obowiązki klienta 

2.15.4.1. Podstawowym elementem oprogramowania jest 

poprawność, aktualność i kompletność zawartych w nim danych. Klient 

jest zatem zobowiązany do ciągłej aktualizacji swoich danych w 

oprogramowaniu i w razie potrzeby dążenia do ich skorygowania. 

2.15.4.2. Klient gwarantuje, że będzie dostarczał i publikował tylko 

takie dane, które nie naruszają żadnych przepisów ustawowych i/lub 

praw (w tym praw własności intelektualnej) stron trzecich. 

2.15.5. Przeniesienie praw użytkowania 

2.15.5.1. Klient jest właścicielem danych, które wprowadza do 

oprogramowania i/lub w nim publikuje.  

2.15.5.2. Klient udziela TecAlliance oraz jej przedsiębiorstwom 

powiązanym zgodnie z punktem 1.2.2 zwykłego, ograniczonego do 

czasu trwania tej umowy, obowiązującego na całym świecie, 

zbywalnego i pozwalającego na sublicencjonowanie prawa do 

przetwarzania, powielania, rozpowszechniania i publicznego 

udostępniania danych, które klient wprowadzi do oprogramowania i/lub 

opublikuje je tam. Prawo do użytkowania jest ograniczone do funkcji 

oprogramowania.  

2.15.6. Dostosowanie do potrzeb klienta (COP) 

Dostosowywanie oprogramowania do potrzeb klienta (COP) nie jest 

częścią tej umowy. Odpowiednie wnioski są przekazywane przez 

TecAlliance do usługodawcy. Zawarcie umowy dotyczącej COP 

następuje wyłącznie pomiędzy usługodawcą a klientem. 

2.15.7. Wsparcie 

2.15.7.1. Wsparcie jest zapewniane przez TecAlliance lub stronę 

trzecią działającą na zlecenie TecAlliance. Wsparcie jest podzielone na: 

2.15.7.1.1. First Level Support – wsparcie pierwszego stopnia 

(telefoniczne przyjmowanie usterek przez Customer Help Desk (CHD) – 

dział obsługi klienta; doradztwo w kwestiach technicznych dotyczących 

użytkowania – obsługa, znane błędy) oraz 

2.15.7.1.2. Second Level Support – wsparcie drugiego stopnia 

(przejmowanie i diagnozowanie komunikatów o błędach otrzymanych 

od wsparcia pierwszego stopnia. Usuwanie błędów i udostępnianie 

obejścia lub wersji naprawczej. 

2.15.7.2. Wszystkie usługi wsparcia (wyjątek: wsparcie 

szkoleniowe) mogą być świadczone przez TecAlliance lub osobę trzecią 

działającą na zlecenie TecAlliance telefonicznie lub poprzez dostęp 

zdalny. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na zdalny dostęp i w związku z tym 

konieczna będzie pomoc na miejscu, klient poniesie wynikające z tego 

koszty i wydatki. 

2.15.7.3. Jeśli konkretne problemy będą wymagać dalszych działań, 

TecAlliance zapewni odpłatne wsparcie na miejscu. 

2.15.7.4. Wsparcie jest dostępne w zwykłych godzinach pracy biura 

(pon.-pt., godz. 9:00 – 17:00). W Nadrenii Północnej-Westfalii wsparcie 

nie jest dostępne w dni ustawowo wolne od pracy. 

2.15.7.5. Wsparcie jest dostępne w języku niemieckim i angielskim. 

2.15.8. Okres obowiązywania i wypowiedzenie 

W odstępstwie od punktu 1.8.3 minimalny okres umowy nie dotyczy 

wariantu bezpłatnego (Basic) oprogramowania. Okres wypowiedzenia 

wynosi w tym przypadku siedem (7) dni ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

2.16. Demand Dashboard  

2.16.1. Przedmiot usługi 

2.16.1.1. TecAlliance zapewnia klientowi korzystanie z 

oprogramowania za pomocą zdalnego dostępu przez Internet 

(Software-as-a-Service, SaaS). 

2.16.1.2. Oprogramowanie jest stale rozwijane i ulepszane. W 

ramach dalszego rozwoju częściowe funkcje mogą być zmieniane lub 

wycofywane, o ile dla klienta nie oznacza to zagrożenia nieosiągnięcia 

celu umowy. 

2.16.2. Prawa użytkowania 

2.16.2.1. Oprogramowanie i zawarte w nim bazy danych są 

chronione prawem autorskim. Prawo autorskie, prawa patentowe, 

prawa do znaków towarowych i wszelkie inne ochronne prawa 

pokrewne dotyczące oprogramowania i zawartych w nim baz danych 

przysługują wyłącznie TecAlliance. Jeśli prawa przysługują stronom 

trzecim, TecAlliance posiada odpowiednie prawa do ich wykorzystania. 

2.16.2.2. TecAlliance w ramach zakresu określonego w niniejszej 

umowie udziela klientowi zwykłego, ograniczonego w czasie na okres 

obowiązywania niniejszej umowy, niezbywalnego i niepodlegającego 

sublicencjonowaniu prawa wykorzystania oprogramowania i zawartych 

w nim baz danych. Inne prawa nie są przyznawane klientowi. 

2.16.2.3. Oprogramowanie może być używane wyłącznie przez 

osoby, którym TecAlliance przyznał uprawnienia dostępu lub dane 

dostępu zgodnie z umową. Uprawnienia dostępu są powiązane z 

konkretną osobą i nie mogą być przekazywane innym osobom ani 

wykorzystywane przez inne osoby. 

2.16.2.4. Raporty utworzone za pomocą oprogramowania służą 

wyłącznie do użytku wewnętrznego klienta. Przekazywanie ich stronom 

trzecim i publikowanie jest niedozwolone. Nie dotyczy to przekazywania 

danych dostawcom usług działającym na zlecenie klienta. Nie ma to 

wpływu na odpowiedzialność klienta za przestrzeganie niniejszych 

warunków umowy. 

2.16.3. Obowiązki klienta 

2.16.3.1. Klient będzie wypełniał wszystkie niezbędne obowiązki 

związane ze świadczeniem usług i realizacją niniejszej umowy w 

sposób terminowy, kompletny i z należytą dbałością zawodową, co 

obejmuje w szczególności: sprawdzanie oferowanych usług pod kątem 

swoich wymagań; zapewnianie, aby spełnione były minimalne wymogi 

TecAlliance wobec stosowanego przez klienta sprzętu komputerowego 

i oprogramowania; przestrzeganie wskazówek TecAlliance dotyczących 
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unikania błędów; ochrona lokalnych systemów IT przed złośliwym 

oprogramowaniem; regularne zabezpieczanie przesyłanych do 

TecAlliance danych i treści. 

2.16.3.2. Jeśli strona trzecia twierdzi, że dane i/lub treści 

dostarczone klientowi przez TecAlliance naruszają prawo, TecAlliance 

ma prawo do zablokowania treści w całości lub w części, tymczasowo 

lub na stałe, jeśli istnieją poparte obiektywnymi przesłankami 

wątpliwości co do legalności danych i/lub treści. W takim przypadku 

TecAlliance będzie domagać się od klienta skorygowania naruszenia 

prawa w stosownym terminie lub udowodnienia legalności danych i/lub 

treści. Jeśli klient nie zastosuje się do tego żądania, TecAlliance ma 

prawo do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu bez okresu 

wypowiedzenia, bez uszczerbku dla dalszych praw i roszczeń. Koszty 

powstałe po stronie TecAlliance wskutek wyżej wymienionych środków 

zostaną naliczone klientowi. Jeśli klient jest odpowiedzialny za 

naruszenie prawa, jest zobowiązany zrekompensować TecAlliance 

powstałe szkody i zabezpieczyć TecAlliance przed wszelkimi 

roszczeniami stron trzecich. Dalsze prawa pozostają zastrzeżone. 

2.16.3.3. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności 

odnośnie przydzielonych mu lub użytkownikom uprawnień do 

użytkowania i dostępu, jak również innych uzgodnionych narzędzi do 

identyfikacji i uwierzytelniania, do ochrony ich przed dostępem stron 

trzecich i do nieprzekazywania ich nieupoważnionym osobom trzecim. 

2.16.4. Zarządzanie użytkownikami 

Po rozpoczęciu obowiązywania umowy TecAlliance tworzy dla klienta w 

oprogramowaniu użytkownika typu administrator. Dalsze zarządzanie 

użytkownikami zgodne z umową należy do obowiązków klienta. 

2.16.5. Wsparcie 

2.16.5.1. TecAlliance świadczy dla oprogramowania usługę 

mailowego wsparcia technicznego. 

2.16.5.2. Zapytania klienta dotyczące wsparcie muszą zawierać 

następujące informacje: Dotyczy: Demand Dashboard + krótki opis 

błędu + nazwa firmy klienta; dane użytkownika: imię, nazwisko, adres e-

mail, szczegółowy opis błędu; czas wystąpienia błędu; przeglądarka; 

system operacyjny; o ile to możliwe, odpowiednie screenshoty. 

2.16.6. Zgłoszenia do wsparcia zawierające wyżej opisane 

informacje będą przyjmowane przez TecAlliance wyłącznie pod 

adresem support.cgn@tecalliance.net. 

2.16.7. W oprogramowaniu dostępna jest dla klienta pomoc 

użytkownika, która zawiera instrukcje dotyczące obsługi 

oprogramowania. 

2.17. TecDoc PMA 

2.17.1. Przedmiot usługi 

2.17.1.1. TecAlliance zapewnia klientowi korzystanie z 

oprogramowania za pomocą zdalnego dostępu przez Internet 

(Software-as-a-Service, SaaS). 

2.17.1.2. Oprogramowanie jest stale rozwijane i ulepszane. W 

ramach dalszego rozwoju częściowe funkcje mogą być zmieniane lub 

wycofywane, o ile dla klienta nie oznacza to zagrożenia nieosiągnięcia 

celu umowy. 

2.17.2. Prawa użytkowania 

2.17.2.1. Oprogramowanie i zawarte w nim bazy danych są 

chronione prawem autorskim. Prawo autorskie, prawa patentowe, 

prawa do znaków towarowych i wszelkie inne ochronne prawa 

pokrewne dotyczące oprogramowania i zawartych w nim baz danych 

przysługują wyłącznie TecAlliance. Jeśli prawa przysługują stronom 

trzecim, TecAlliance posiada odpowiednie prawa do ich wykorzystania. 

2.17.2.2. TecAlliance w ramach zakresu określonego w niniejszej 

umowie udziela klientowi zwykłego, ograniczonego w czasie na okres 

obowiązywania niniejszej umowy, niezbywalnego i niepodlegającego 

sublicencjonowaniu prawa wykorzystania oprogramowania i zawartych 

w nim baz danych. Inne prawa nie są przyznawane klientowi. 

2.17.2.3. Oprogramowanie może być używane wyłącznie przez 

osoby, którym TecAlliance przyznał uprawnienia dostępu lub dane 

dostępu zgodnie z umową. Uprawnienia dostępu są powiązane z 

konkretną osobą i nie mogą być przekazywane innym osobom ani 

wykorzystywane przez inne osoby. 

2.17.2.4. Klient może udzielić uprawnień dostępu lub udostępnić 

dane tylko osobom, które są zatrudnione przez niego lub przez 

usługodawcę, któremu zlecił wykonanie usługi. 

2.17.2.5. Raporty utworzone za pomocą oprogramowania służą 

wyłącznie do użytku wewnętrznego klienta. Przekazywanie ich stronom 

trzecim i publikowanie jest niedozwolone. Nie dotyczy to przekazywania 

danych dostawcom usług działającym na zlecenie klienta. Nie ma to 

wpływu na odpowiedzialność klienta za przestrzeganie niniejszych 

warunków umowy. 

2.17.3. Obowiązki klienta 

2.17.3.1. Klient będzie wypełniał wszystkie niezbędne obowiązki 

związane ze świadczeniem usług i realizacją niniejszej umowy w 

sposób terminowy, kompletny i z należytą dbałością zawodową, co 

obejmuje w szczególności: sprawdzanie oferowanych usług pod kątem 

swoich wymagań; zapewnianie, aby spełnione były minimalne wymogi 

TecAlliance wobec stosowanego przez klienta sprzętu komputerowego 

i oprogramowania; przestrzeganie wskazówek TecAlliance dotyczących 

unikania błędów; ochrona lokalnych systemów IT przed złośliwym 

oprogramowaniem; regularne zabezpieczanie przesyłanych do 

TecAlliance danych i treści. 

2.17.3.2. Jeśli strona trzecia twierdzi, że dane i/lub treści 

dostarczone klientowi przez TecAlliance naruszają prawo, TecAlliance 

ma prawo do zablokowania treści w całości lub w części, tymczasowo 

lub na stałe, jeśli istnieją poparte obiektywnymi przesłankami 

wątpliwości co do legalności danych i/lub treści. W takim przypadku 

TecAlliance będzie domagać się od klienta skorygowania naruszenia 

prawa w stosownym terminie lub udowodnienia legalności danych i/lub 

treści. Jeśli klient nie zastosuje się do tego żądania, TecAlliance ma 

prawo do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu bez okresu 

wypowiedzenia, bez uszczerbku dla dalszych praw i roszczeń. Koszty 

powstałe po stronie TecAlliance wskutek wyżej wymienionych środków 

zostaną naliczone klientowi. Jeśli klient jest odpowiedzialny za 

naruszenie prawa, jest zobowiązany zrekompensować TecAlliance 

powstałe szkody i zabezpieczyć TecAlliance przed wszelkimi 

roszczeniami stron trzecich. Dalsze prawa pozostają zastrzeżone. 

2.17.3.3. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności 

odnośnie przydzielonych mu lub użytkownikom uprawnień do 

użytkowania i dostępu, jak również innych uzgodnionych narzędzi do 

identyfikacji i uwierzytelniania, do ochrony ich przed dostępem stron 

trzecich i do nieprzekazywania ich nieupoważnionym osobom trzecim. 

2.17.4. Wsparcie 

2.17.4.1. TecAlliance udziela wsparcia dotyczącego 

oprogramowania przez e-mail lub telefon od pon. do pt., godz. 08:00 – 

18:00. Wyjątek stanowią dni 01.01., 25.12., 26.12. 

2.17.4.2. Zapytania klienta dotyczące wsparcie muszą zawierać 

następujące informacje: Dotyczy: TecDoc PMA + krótki opis błędu + 

nazwa firmy klienta; dane użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, 

szczegółowy opis błędu; czas wystąpienia błędu; przeglądarka; system 

operacyjny; o ile to możliwe, odpowiednie screenshoty i dla wsparcia 

dotyczącego poszczególnych raportów wyświetlane w systemie ID 

raportu. 
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2.17.4.3. Zgłoszenia do wsparcia zawierające wyżej opisane 

informacje będą przyjmowane przez TecAlliance wyłącznie pod 

adresem support.cgn@tecalliance.net. W nagłych przypadkach 

TecAlliance zapewnia wsparcie telefoniczne pod numerem +49 221 

6600 112.  

2.17.4.4. W oprogramowaniu dostępna jest dla klienta pomoc 

użytkownika, która zawiera instrukcje dotyczące obsługi 

oprogramowania. 

2.17.5. Wykorzystanie bazy danych TecDoc Catalogue Data 

2.17.5.1. Korzystanie z oprogramowania jest możliwe tylko w 

połączeniu z bazą danych TecDoc Catalogue Data. Zawiera ona dane, 

które stanowią podstawę funkcjonalności oprogramowania. 

2.17.5.2. Jeśli klient posiada już licencję na bazę danych TecDoc 

Catalogue Data, jest on również uprawniony do korzystania z danych 

uzyskanych zgodnie z licencją również w oprogramowaniu. 

Wykorzystanie bazy danych TecDoc Catalogue Data w obrębie 

oprogramowania musi zostać jednak zgłoszone TecAlliance w formie 

pisemnej i potwierdzone przez TecAlliance w formie pisemnej. Za 

korzystanie z bazy danych TecDoc Catalogue nie są naliczane 

dodatkowe opłaty. 

2.17.5.3. Jeśli klient nie posiada licencji na bazę danych TecDoc 

Catalogue Data, korzystanie z pożądanych danych TecDoc w obrębie 

oprogramowania zostanie objęte licencją zgodnie z postanowieniami 

niniejszych warunków handlowych. W tym wypadku obowiązują 

dodatkowe opłaty wskazane w ofercie. Powyższe wykorzystanie bazy 

danych TecDoc Catalogue nie obejmuje wykorzystania jej w szerszym 

zakresie. 

2.17.6. Wykorzystanie bazy danych Vehicles in Operation 

2.17.6.1. Korzystanie z oprogramowania jest możliwe w pełnym 

zakresie tylko w połączeniu z bazą danych Vehicles in Operation. 

Zawiera ona dane, które stanowią podstawę funkcjonalności 

oprogramowania. 

2.17.6.2. Jeśli klient posiada już licencję na bazę danych Datenbank 

Vehicles in Operation, jest on również uprawniony do korzystania z 

uzyskanych zgodnie z licencją danych również w ramach 

oprogramowania. Użytkowanie bazy danych Vehicles in Operation w 

ramach oprogramowania musi być jedynie przekazane TecAlliance w 

formie tekstowej i potwierdzone przez TecAlliance w formie tekstowej. 

Za korzystanie z bazy danych Vehicles in Operation nie są naliczane 

dodatkowe opłaty. 

2.17.6.3. Jeśli klient nie posiada licencji na bazę danych Vehicles in 

Operation, korzystanie z pożądanych danych w obrębie 

oprogramowania zostanie objęte licencją zgodnie z postanowieniami 

niniejszych warunków handlowych. W tym wypadku obowiązują 

dodatkowe opłaty wskazane w ofercie. Powyższe wykorzystanie bazy 

danych Vehicles in Operation nie obejmuje wykorzystania jej w 

szerszym zakresie. 

2.17.7. Korzystanie z bazy danych TecDoc Usage Data 

2.17.7.1. Korzystanie z oprogramowania możliwe jest tylko w 

powiązaniu z licencją dla bazy danych TecDoc Usage Data. Zawiera ona 

dane, które stanowią podstawę funkcjonalności oprogramowania. 

2.17.7.2. Jeśli klient posiada już licencję na bazę danych Demand 

Dashboard, jest on również uprawniony do korzystania z uzyskanych 

zgodnie z licencją danych również w obrębie oprogramowania. 

Wykorzystanie bazy danych musi zostać jednak zgłoszone TecAlliance 

w formie pisemnej i potwierdzone przez TecAlliance w formie pisemnej. 

Dodatkowe opłaty nie są naliczane. 

2.17.7.3. Jeżeli klient nie posiada licencji na Demand Dashboard, 

użytkowanie bazy danych TecDoc Usage Data w obrębie 

oprogramowania jest objęte licencją zgodnie z postanowieniami 

niniejszych warunków handlowych. W tym wypadku obowiązują 

dodatkowe opłaty wskazane w ofercie. Nie dotyczy to dalej idącego 

użytkowania bazy danych TecDoc Usage Data lub Demand Dashboard. 

2.18. Data Services 

2.18.1. Przedmiot usługi 

2.18.1.1. Przedmiotem usługi jest przetwarzanie i opracowanie 

danych dostarczonych przez klienta, konwersja tych danych do 

odpowiedniego formatu danych katalogowych TecAlliance w celu ich 

publikacji i dystrybucji do użytkowników danych po zatwierdzeniu przez 

klienta zgodnie z postanowieniami umowy z dostawcą danych. 

Konkretne usługi świadczone przez TecAlliance są zawarte w ofercie. 

2.18.1.2. Usługi w obszarze Data Services świadczone są wyłącznie 

na rzecz klientów, którzy zawarli z TecAlliance ważną umowę o dostawę 

danych. 

2.18.1.3. Podczas świadczenia usług TecAlliance uwzględnia 

wyłącznie informacje dostarczone przez klienta i/lub jego 

usługodawców, takie jak informacje o artykułach, aplikacje, odsyłacze, 

dokumenty itp. Zasadniczo TecAlliance nie korzysta z żadnych innych 

źródeł danych. 

2.18.1.4. TecAlliance przenosi dane artykułów klienta do systemu 

klasyfikacji danych produktów TecAlliance w celu ich klasyfikacji i 

tworzenia atrybutów. Artykuły i/lub atrybuty nieistniejące w systemie 

identyfikacji klas produktów TecAlliance muszą w razie potrzeby zostać 

najpierw utworzone w danych referencyjnych TecAlliance. Dlatego 

odpowiednie dane artykułów mogą być opracowywane z reguły dopiero 

w następnym możliwym terminie. 

2.18.1.5. Aplikacje klienta są zarządzane wyłącznie w oparciu o 

dane podstawowe pojazdów TecAlliance. Pojazdy nieistniejące w 

systemie identyfikacji klas produktów TecAlliance muszą w razie 

potrzeby zostać najpierw utworzone w danych referencyjnych 

TecAlliance. Dlatego odpowiednie aplikacje mogą być opracowywane z 

reguły dopiero w następnym możliwym terminie. 

2.18.1.6. Podczas świadczenia usług wykorzystywane są dane OE 

i/lub łącza, niemające 100% pokrycia. W związku z tym klient uznaje 

brakujące numery OE i/lub łącza w opracowaniu danych za świadczenia 

zgodne z umową. 

2.18.1.7. Usługa należna na podstawie niniejszej umowy obejmuje 

wyłącznie termin realizacji określony w ofercie i uwzględnia jedno (1) 

opracowanie danych zgodnie z zakresem usług opisanym w ofercie i 

niniejszych OWH. 

2.18.1.8. Podczas świadczenia usługi TecAlliance może korzystać z 

pomocy wielu osób działających w jej imieniu (podwykonawcy). Osoba 

działająca w imieniu TecAlliance musi posiadać kwalifikacje zawodowe 

wymagane do wykonania usługi. TecAlliance nie jest zobowiązana do 

informowania klienta o zatrudnieniu podwykonawców. 

2.18.2. Obowiązek współdziałania klienta 

2.18.2.1. Klient przekazuje TecAlliance w formie pisemnej dane 

kierownika projektu jako osoby do kontaktu oraz przedstawiciela, którzy 

są do dyspozycji w razie pytań w normalnych godzinach pracy i są 

upoważnieni do podejmowania decyzji w kwestiach spornych. 

2.18.2.2. Klient zapewnia, że termin udostępnienia danych określony 

w ofercie zostanie dotrzymany. Aby umożliwić terminowe opracowanie, 

TecAlliance musi otrzymać dane klienta najpóźniej tego dnia. 

2.18.2.3. Jeśli klient nie dotrzyma terminu udostępnienia danych, 

TecAlliance zmieni termin i powiadomi o tym klienta. 

mailto:support.cgn@tecalliance.net
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2.18.2.4. Dane dostarczone przez klienta muszą być zgodne w 

wymogami niniejszych OWH. Jeśli dane nie spełniają jednego lub więcej 

wymogów niniejszych OWH, TecAlliance nie będzie w stanie wykonać 

usług lub nie będzie w stanie świadczyć ich na czas. W takim przypadku 

TecAlliance poinformuje klienta o brakach w obrębie dostarczonych 

danych i ich konsekwencjach (brak akceptacji danych, dodatkowe 

nakłady podczas wykonywania usług) oraz omówi z klientem dalsze 

postępowanie. 

2.18.2.5. Po przetworzeniu przez TecAlliance dane przesyłane są do 

klienta w celu sprawdzenia i zatwierdzenia. Przetworzone dane uważa 

się za zatwierdzone, o ile klient w ciągu trzech (3) dni nie zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżeń w odniesieniu do wykonanych usług. 

2.18.3. Wymogi dotyczące dostarczonych danych 

2.18.3.1. TecAlliance może przetwarzać tylko jednolite i logiczne 

rekordy danych. Różna pisownia, sprzeczne lub niewiarygodne dane nie 

mogą być przetwarzane. 

2.18.3.2. TecAlliance może przetwarzać tylko obrazy i grafiki w 

formacie BMP lub JPG. Zdjęcia nie mogą przekraczać rozmiaru 600 x 

400 px. Logotypy nie mogą przekraczać rozmiaru 130 x 90 px. 

2.18.3.3. Dokumenty PDF muszą być dostępne co najmniej w języku 

niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i 

niderlandzkim. 

2.18.3.4. Obrazy, dokumenty i fragmenty tekstów muszą być 

przyporządkowane do numerów artykułów i – w razie potrzeby – do 

powiązań artykułu z pojazdem klienta. 

2.18.3.5. Nazwy plików nie mogą mieć więcej niż 30 znaków i nie 

mogą zawierać kropki (.) jako znaku. 

2.18.3.6. Przy podawaniu wymiarów i jednostek należy zwrócić 

uwagę na wyszczególnienie, do czego odnosi się wymiar / jednostka 

(np. długość w mm, średnica centrowania w mm, średnica zewnętrzna 

gwintu w calach). 

2.19. Trade Brands 

2.19.1. Przedmiot usługi 

2.19.1.1. Przedmiotem usługi jest przetwarzanie i opracowanie 

danych dostarczonych przez klienta, konwersja tych danych do 

odpowiedniego formatu danych katalogowych TecAlliance w celu ich 

publikacji w nabytym przez klienta serwisie internetowym TecAlliance 

po zatwierdzeniu przez klienta. Konkretne usługi, które ma wykonać 

TecAlliance są zawarte w opisie usługi i ofercie. 

2.19.1.2. Usługi w obszarze Trade Brands świadczone są wyłącznie 

na rzecz klientów, którzy zawarli z TecAlliance ważną umowę w zakresie 

TecDoc Catalogue White Label lub TecDoc Catalogue Data Webservice. 

2.19.1.3. Podczas świadczenia usług TecAlliance uwzględnia 

wyłącznie informacje dostarczone przez klienta i/lub jego 

usługodawców, takie jak informacje o artykułach, aplikacje, odsyłacze, 

dokumenty itp. Zasadniczo TecAlliance nie korzysta z żadnych innych 

źródeł danych. 

2.19.1.4. TecAlliance przenosi dane artykułów klienta do systemu 

klasyfikacji danych produktów TecAlliance w celu ich klasyfikacji i 

tworzenia atrybutów. Artykuły i/lub atrybuty nieistniejące w systemie 

identyfikacji klas produktów TecAlliance muszą w razie potrzeby zostać 

najpierw utworzone w danych referencyjnych TecAlliance. Dlatego 

odpowiednie dane artykułów mogą być opracowywane z reguły dopiero 

w następnym możliwym terminie. 

2.19.1.5. Aplikacje klienta są zarządzane wyłącznie w oparciu o 

dane podstawowe pojazdów TecAlliance. Pojazdy nieistniejące w 

systemie identyfikacji klas produktów TecAlliance muszą w razie 

potrzeby zostać najpierw utworzone w danych referencyjnych 

TecAlliance. Dlatego odpowiednie aplikacje mogą być opracowywane z 

reguły dopiero w następnym możliwym terminie. 

2.19.1.6. Podczas świadczenia usług mogą być wykorzystywane 

dane OE i/lub łącza, niemające 100% pokrycia. W związku z tym klient 

uznaje brakujące numery OE i/lub łącza w opracowaniu danych za 

świadczenia zgodne z umową. 

2.19.1.7. Usługa należna na podstawie niniejszej umowy obejmuje 

wyłącznie termin realizacji określony w ofercie i uwzględnia jedno (1) 

opracowanie danych zgodnie z opisanym zakresem usług. 

2.19.1.8. Podczas świadczenia usługi TecAlliance może korzystać z 

pomocy wielu osób działających w jej imieniu (podwykonawcy). Osoba 

działająca w imieniu TecAlliance musi posiadać kwalifikacje zawodowe 

wymagane do wykonania usługi. TecAlliance nie jest zobowiązana do 

informowania klienta o zatrudnieniu podwykonawców. 

2.19.2. Obowiązek współdziałania klienta 

2.19.2.1. Klient przekazuje TecAlliance w formie pisemnej dane 

kierownika projektu jako osoby do kontaktu oraz przedstawiciela, którzy 

są do dyspozycji w razie pytań w normalnych godzinach pracy i są 

upoważnieni do podejmowania decyzji w kwestiach spornych. 

2.19.2.2. Klient zapewnia, że termin udostępnienia danych określony 

w ofercie zostanie dotrzymany. Aby umożliwić terminowe opracowanie, 

TecAlliance musi otrzymać dane klienta najpóźniej tego dnia. 

2.19.2.3. Jeśli klient nie dotrzyma terminu udostępnienia danych, 

TecAlliance zmieni termin i powiadomi o tym klienta. 

2.19.2.4. Dane dostarczone przez klienta muszą być zgodne w 

wymogami niniejszych OWH. Jeśli dane nie spełniają jednego lub więcej 

wymogów niniejszych OWH, TecAlliance nie będzie w stanie wykonać 

usług lub nie będzie w stanie świadczyć ich na czas. W takim przypadku 

TecAlliance poinformuje klienta o brakach w obrębie dostarczonych 

danych i ich konsekwencjach (brak akceptacji danych, dodatkowe 

nakłady podczas wykonywania usług) oraz omówi z klientem dalsze 

postępowanie. 

2.19.2.5. Po przetworzeniu przez TecAlliance dane przesyłane są do 

klienta w celu sprawdzenia i zatwierdzenia. Przetworzone dane uważa 

się za zatwierdzone, o ile klient w ciągu trzech (3) dni nie zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżeń w odniesieniu do wykonanych usług. 

2.19.3. Wymogi dotyczące dostarczonych danych 

2.19.3.1. TecAlliance może przetwarzać tylko jednolite i logiczne 

rekordy danych. Różna pisownia, sprzeczne lub niewiarygodne dane nie 

mogą być przetwarzane. 

2.19.3.2. TecAlliance może przetwarzać tylko obrazy i grafiki w 

formacie BMP lub JPG. Zdjęcia nie mogą przekraczać rozmiaru 600 x 

400 px. Logotypy nie mogą przekraczać rozmiaru 130 x 90 px. 

2.19.3.3. Dokumenty PDF muszą być dostępne co najmniej w języku 

niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i 

niderlandzkim. 

2.19.3.4. Obrazy, dokumenty i fragmenty tekstów muszą być 

przyporządkowane do numerów artykułów i – w razie potrzeby – do 

powiązań artykułu z pojazdem klienta. 

2.19.3.5. Nazwy plików nie mogą mieć więcej niż 30 znaków i nie 

mogą zawierać kropki (.) jako znaku. 

2.19.3.6. Przy podawaniu wymiarów i jednostek należy zwrócić 

uwagę na wyszczególnienie, do czego odnosi się wymiar / jednostka 

(np. długość w mm, średnica centrowania w mm, średnica zewnętrzna 

gwintu w calach). 
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3. Szczególne warunki handlowe TecRMI 

3.1. Dane naprawcze i przeglądowe 

3.1.1. Przedmiot usługi 

3.1.1.1. Dostarczone dane pochodzą, w miarę możliwości, od 

producentów i importerów pojazdów. Informacje dla poszczególnych 

krajów mogą wykazywać różne poziomy pokrycia marek producentów 

pojazdów. Własne zbiory danych TecAlliance są wyraźnie zaznaczone 

w bazie danych.  

3.1.1.2. Dostarczone dane są udostępniane w uzgodnionych 

językach.  

3.1.1.3. TecAlliance zastrzega sobie prawo do zmiany struktury 

interfejsów po wcześniejszym powiadomieniu. 

3.1.1.4. Dane, informacje i systemy mają różny stopień wypełnienia 

i są stopniowo tworzone, rozbudowywane i opracowywane poprzez 

dostarczone aktualizacje z uwzględnieniem odpowiedniego znaczenia 

rynkowego. Liczba marek, modeli i typów, jak również informacje i 

dokumenty są zróżnicowane. Stopień wypełnienia jest oparty na 

potrzebach rynku i uszeregowany pod względem ważności zgodnie z 

danymi rejestracyjnymi w Europie. Dokładna liczba dostępnych 

informacji o pojazdach nie jest zatem określona w umowie. 

3.1.2. Zakres korzystania 

3.1.2.1. Prawo użytkowania klienta obejmuje moduły, kraje i języki 

uzgodnione w ofercie. 

3.1.2.2. Identyfikacja pojazdów i działalności następuje za 

pośrednictwem TecDoc-Standard. Klient potwierdza, że jest 

upoważniony do korzystania z TecDoc Reference Data przez 

TecAlliance. 

3.1.2.3. Oprogramowania klienta muszą być zaprojektowane w 

sposób pozwalający na wyświetlanie tylko najbardziej aktualnych 

danych z serwisu internetowego. 

3.1.2.4. Usuwanie informacji o prawach autorskich z bazy danych i 

zawartości bazy danych jest zabronione. 

3.1.2.5. Klient jest zobowiązany do stworzenia indywidualnych 

identyfikatorów dla każdego z użytkowników końcowych, którym 

zapewnia dostęp do udostępnionych danych oraz do przekazania ich 

TecAlliance wraz z wykorzystaniem danych. Jeśli w danych brakuje 

identyfikatorów, są one traktowane, analizowane i obliczane jako 

oddzielni użytkownicy. 

3.1.3. Obowiązki klienta 

3.1.3.1. Klient jest zobowiązany do umieszczenia udostępnionego 

przez TecAlliance po zawarciu umowy kolorowego lub czarno-białego 

oznaczenia „TecRMI inside” na stronie startowej aplikacji lub medium, 

w którym publikowana jest baza danych. Przetwarzanie znaku jest 

wykluczone. Zmieniana może być jedynie wielkość znaku z 

zachowaniem proporcji obrazu, przy czym szerokość nie może być 

mniejsza niż 100 pikseli lub 3 cm. 

3.1.3.2. Jeśli klient zleca integrację danych w swoich systemach 

stronom trzecim, jest zobowiązany do zawarcia z nimi umowy, 

zapewniającej zgodność z niniejszymi warunkami handlowymi. 

3.1.4. Wsparcie 

3.1.4.1. Na zapytania techniczne dotyczące informacji o 

konserwacji i naprawach wsparcie TecAlliance odpowiada: od 

poniedziałku do piątku, godz. 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni 

świątecznych w Badenii-Wirtembergii. 

3.1.5. Odpowiedzialność cywilna 

3.1.5.1. Podczas tworzenia danych, transferu know-how i 

procesów informatycznych nie można w każdym przypadku wykluczyć 

błędnych informacji lub wyników, pomimo najstaranniejszej pracy i 

planowania. Dlatego też dane są tworzone i dostarczane zgodnie z 

naszą najlepszą wiedzą i przy założeniu prawidłowości danych 

źródłowych, takich jak np. informacje producenta. Z tego względu 

TecAlliance wyklucza wszelką odpowiedzialność cywilną wynikającą z 

błędnych danych lub wyników opartych na błędach w danych i 

informacjach dostarczonych TecAlliance przez strony trzecie.  

3.1.5.2. Odpowiedzialność cywilna za umyślne działanie lub rażące 

niedbalstwo pozostaje nienaruszona. Odpowiedzialność cywilna jest 

zasadniczo i w miarę możliwości prawnych ograniczona do 1500 EUR w 

pojedynczym przypadku. 

3.1.5.3. Klient zobowiązuje się do umieszczenia w swoim 

produkcie, w którym wykorzystywane są dane i informacje TecAlliance, 

odpowiedniego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej o takiej samej 

treści. Użytkownik końcowy musi przyjąć do wiadomości wyłączenie 

odpowiedzialności cywilnej poprzez zaakceptowanie odpowiednich 

klauzul w produkcie lub w ogólnych warunkach licencji i użytkowania w 

umowach. 

3.1.5.4. W przypadku roszczeń odszkodowawczych klienta należy 

przestrzegać następujących przepisów. W przypadku nieprzestrzegania 

tych przepisów TecAlliance GmbH nie wypłaci odszkodowania do 

momentu uzyskania pełnego dowodu przyczyny ewentualnych 

błędnych informacji, który to dowód osoba wnosząca roszczenia będzie 

musiała przeprowadzić na własny koszt: 

3.1.5.4.1. Zgłoszenie zdarzenia szkody 

3.1.5.4.1.1. Każde zdarzenie szkody, które mogłoby być oparte na 

nieprawidłowych informacjach i tym samym prowadzić do powstania 

roszczeń wobec TecAlliance GmbH, musi zostać zgłoszone do 

TecAlliance przed naprawą. 

3.1.5.4.1.2. Zgłoszenie musi zostać dokonane niezwłocznie, z reguły w 

ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od wystąpienia zdarzenia 

szkody, w formie pisemnej lub e-mailem na adres 

support.wkh@tecalliance.net. 

3.1.5.4.1.3. Zgłaszanie szkód musi bezwzględnie zawierać 

następujące informacje: opis szkody łącznie z przyczyną szkody z 

przekonującym materiałem zdjęciowym dotyczącym szkody; 

wykazanie, że informacja o przyczynie szkody pochodzi o TecAlliance 

(wyciąg z informacji RMI oraz przede wszystkim prawidłowa 

informacja); kopia oryginalnego zlecenia warsztatowego z podpisem 

klienta lub rachunek zlecenia, w ramach którego spowodowana została 

możliwa szkoda; kopia rachunku zakupu części powodującej szkodę; 

kosztorys lub likwidacja szkody; informacje dotyczące pojazdu: marka, 

model, typ, moc, VIN, pierwsza rejestracja, numer silnika. 

3.1.5.4.2. Dalsze postępowanie 

3.1.5.4.2.1. Klient otrzyma informację zwrotną na temat dalszego 

postępowania w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez 

TecAlliance kompletnego zgłoszenia zdarzenia szkody. 

3.1.5.4.2.2. Ta informacja zwrotna może zawierać: Zatwierdzenie 

naprawy i potwierdzenie przejęcia kosztów przez TecAlliance w 

określonej wysokości lub rozpoczęcie badania zgłoszonej szkody 

samodzielnie przez TecAlliance lub osobę trzecią działającą na zlecenie 

TecAlliance. 

3.1.5.4.2.3. Jeśli w wyniku badania przeprowadzonego przez 

TecAlliance okaże się, że roszczenie jest uzasadnione, TecAlliance 

poniesie, oprócz niezbędnych kosztów naprawy, wszystkie koszty 

badania, jak również pokryje wszelkie udokumentowane szkody 

powstałe po stronie klienta w wyniku opóźnień spowodowanych tym 

badaniem. Jeśli natomiast wynik badania nie potwierdzi roszczenia, 

TecAlliance zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami działań 

wyjaśniających klienta zgłaszającego szkodę i roszczenie. 

3.2. Expert Hotline 
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3.2.1. Przedmiot usługi 

3.2.1.1. Przedmiotem usług jest udostępnianie i obsługa infolinii 

technicznej z informacjami o pojazdach z sektora samochodów 

osobowych zgodnie z opisem usług. 

3.2.1.2. Dane przekazywane klientowi i użytkownikom infolinii w 

ramach świadczenia usług są ograniczone do firmy klienta i 

użytkowników infolinii. Jakikolwiek rodzaj przekazywania lub sprzedaży 

danych przez klienta jest zabroniony.  

3.2.1.3. W ramach miesięcznego raportu z infolinii klient otrzymuje 

przegląd opracowanych spraw wraz z danymi klienta i opisem 

problemu. 

3.2.2. Obowiązek współdziałania klienta 

3.2.2.1. W celu wykluczenia niewłaściwego lub nieuprawnionego 

korzystania z infolinii na szkodę klienta jest on zobowiązany do 

comiesięcznego przekazywania TecAlliance drogą elektroniczną 

informacji o autoryzowanych użytkownikach w standardowym formacie 

określonym przez TecAlliance.  

3.2.2.2. Na zapytania od użytkowników, którzy nie zostali zgłoszeni 

zgodnie z punktem 3.2.2.1 TecAlliance nie udzieli odpowiedzi. 

3.2.2.3. Zmiany poza comiesięczną aktualizacją zgodnie z 

punktem 3.2.2.1 będą wykazywane przez TecAlliance na oddzielnych 

fakturach.  

3.2.3. Odpowiedzialność cywilna 

3.2.3.1. Ze względu na w przeważającej mierze ręczną pracę 

związaną z wyszukiwaniem informacji i udzielaniem odpowiedzi na 

pytania, nie można zasadniczo wykluczyć błędów powstałych podczas 

transmisji. Dlatego też udzielanie odpowiedzi na pytania, tworzenie i 

dostarczanie wyszukiwanych informacji odbywa się zgodnie z naszą 

najlepszą wiedzą i przy założeniu prawidłowości danych źródłowych, 

takich jak np. informacje producenta.  

3.2.3.2. Z tego względu TecAlliance wyklucza wszelką 

odpowiedzialność cywilną wynikającą z błędnych danych lub wyników 

opartych na błędach w danych i informacjach dostarczonych 

TecAlliance przez strony trzecie. Ciężar dowodu spoczywa w każdym 

przypadku na kliencie. 

3.2.3.3. Odpowiedzialność cywilna za umyślne działanie lub rażące 

niedbalstwo pozostaje nienaruszona.  

3.2.3.4. Odpowiedzialność cywilna jest zasadniczo i w miarę 

możliwości prawnych ograniczona do wartości produktu lub 

odpowiedniego dostarczenia danych.  

3.3. Service Book 

3.3.1. Zawarcie umowy 

3.3.1.1. Usługę TecRMI Service Book można zamówić za pomocą 

elektronicznego formularza zamówienia. 

3.3.1.2. Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza 

zamówienia uznaje się za złożenie przez klienta oferty zawarcia umowy 

o świadczenie usługi TecRMI Service Book. 

3.3.1.3. Po wpłynięciu zamówienia do TecAlliance klient otrzymuje 

e-mail, który potwierdza wpłynięcie zamówienia do TecAlliance i określa 

jego szczegóły (potwierdzenie odbioru). Nie stanowi ono przyjęcia 

oferty klienta. 

3.3.1.4. Po sprawdzeniu zamówienia przez TecAlliance klient 

otrzymuje e-mail, który potwierdza zamówienie klienta (potwierdzenie 

zamówienia). Stanowi ono przyjęcie oferty klienta. 

3.3.2. Przedmiot usługi 

3.3.2.1. Przedmiotem usług jest świadczenie przez TecAlliance 

usług w ramach „TecRMI Service Book” zgodnie z ofertą, opisem usługi 

i postanowieniami umownymi. 

3.3.2.2. Wpisy do elektronicznej książki serwisowej 

3.3.2.2.1. W ramach usługi „TecRMI Service Book” TecAlliance 

wprowadza w imieniu klienta wykonane przez niego usługi warsztatowe 

do elektronicznej książki serwisowej producenta pojazdu.  

3.3.2.2.2. Wpisy są dokonywane przez TecAlliance w imieniu i na 

zlecenie klienta.  

3.3.2.2.3. TecAlliance jest uprawniona do obciążenia klienta 

ewentualnymi kosztami związanymi z korzystaniem z elektronicznej 

książki serwisowej producenta pojazdu. 

3.3.2.3. Wyświetlanie wpisów w książce serwisowej 

Dodatkowo TecAlliance udziela klientowi możliwości wyświetlania 

wszystkich możliwych do wyświetlenia i zapisanych dla pojazdu wpisów 

w książce serwisowej.  

3.3.2.4. Istotną podstawę umowy stanowi fakt, że przedstawione 

usługi mogą być świadczone przez TecAlliance tylko wtedy, gdy 

producent pojazdu oferuje elektroniczną książkę serwisową i zezwala 

na dokonywanie wpisów do elektronicznej książki serwisowej, 

późniejszych korekt i wyświetlanie ich przez usługodawcę.  

3.3.2.5. TecAlliance nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i 

zakłócenia w świadczeniu usług wykraczających poza zakres kontroli 

TecAlliance.  

3.3.3. Obowiązki klienta 

3.3.3.1. Klient upoważnia TecAlliance do podejmowania wszelkich 

działań w imieniu i na rzecz klienta na portalach producentów pojazdów, 

które są niezbędne w związku ze świadczeniem usługi „TecRMI Service 

Book”. Obejmuje to w szczególności, ale nie wyłącznie: utworzenie 

poczty e-mail danego klienta, sporządzenie i utrzymywanie dostępów, 

dokonywanie wpisów, korekt, kwerend w elektronicznych zeszytach 

serwisowych, komunikacja z producentami pojazdów. 

3.3.3.2. Jeśli klient przed zawarciem umowy utworzył dostęp do 

elektronicznej książki serwisowej producenta pojazdu, jest on 

zobowiązany do bezpłatnego przekazania go TecAlliance (aktywny 

dostęp, dane dostępowe).  

3.3.3.3. Dla każdej wykonanej usługi, która ma zostać 

przetworzona przez TecAlliance zgodnie z niniejszą umową, klient jest 

zobowiązany dostarczyć TecAlliance następujące dane w formie 

elektronicznej:  

Dane pojazdu: VIN, HSN/TSN, stan kilometrów, data pierwszej rejestracji 

Dane serwisowe: termin serwisu, wykonane prace, zamontowane 

części. 

Dane zależne od producenta pojazdu: w zależności od wymagań 

producenta pojazdu 

Dane należy przekazać do TecAlliance co najmniej dwa (2) dni robocze 

przed upływem terminu dokonania wpisu określonego przez producenta 

pojazdu. 

3.3.3.4. Informacje, które mają być zapisane w cyfrowej książce 

serwisowej producenta pojazdu opcjonalnie, nie stanowią części 

niniejszej umowy. 

3.3.3.5. Dane dostarczone przez klienta będą przetwarzane przez 

TecAlliance w takiej formie, w jakiej zostały przekazane. Za 

prawidłowość danych odpowiada wyłącznie klient. Odpowiedzialność 

cywilna TecAlliance jest w tym zakresie wykluczona. 

3.3.3.6. Po dokonaniu wpisu klient jest zobowiązany do pobrania z 

portalu DSB oryginalnego raportu producenta pojazdu i sprawdzenia 

jego poprawności merytorycznej. Wszelkie błędy należy natychmiast 

zgłaszać. TecAlliance nie ponosi odpowiedzialności za błędy zgłoszone 

z opóźnieniem. 

3.3.3.7. W przypadku zakończenia umowy TecAlliance przekaże 

nieodpłatnie klientowi wszystkie utworzone na zlecenie klienta dane 

dostępowe do elektronicznych książek serwisowych producenta 
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pojazdu. Klient jest zobowiązany do przeniesienia tych dostępów na 

siebie lub stronę trzecą w ciągu 8 tygodni po rozwiązaniu umowy. 

3.3.3.8. Jeśli zobowiązania, które mają być wykonane przez klienta 

zgodnie z niniejszym akapitem, nie zostaną spełnione, nie zostaną 

spełnione na czas lub nie zostaną spełnione w całości, TecAlliance nie 

jest związana uzgodnionym poziomem usług. W takich przypadkach 

TecAlliance ma prawo do osobnego naliczenia klientowi ewentualnych 

kosztów z tytułu dodatkowego nakładu pracy. 

3.3.4. Payment Terms 

3.3.4.1. Warunkiem korzystania z usługi „TecRMI Service Book” 

jest udzielenie TecAlliance przez klienta skutecznego upoważnienia do 

polecenia zapłaty SEPA i utrzymanie go w okresie obowiązywania 

umowy. Inne metody płatności nie są oferowane. 

3.3.4.2. Wykonane usługi są rozliczane na koniec każdego 

miesiąca. 

3.3.4.3. Klient jest zobowiązany do zapewnienia wystarczających 

środków na rachunku rozliczeniowym. Jeśli pobranie następuje z konta 

strony trzeciej, klient powinien niezwłocznie poinformować właściciela 

konta będącego stroną trzecią o terminie i kwocie zapowiedzianego 

pobrania. W przypadku niezrealizowania polecenia zapłaty, TecAlliance 

ma prawo do żądania zwrotu kosztów niezrealizowania (opłaty za 

polecenie zwrotne), o ile klient ponosi odpowiedzialność za 

niezrealizowanie polecenia zapłaty. Klient ma prawo udowodnić, że nie 

doszło do powstania szkody lub że nie powstała szkoda w żądanej 

wysokości. 
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4. Szczególne warunki handlowe TecCom 

4.1. Licencja Brand Partner 

4.1.1. Przedmiot usługi 

4.1.1.1. Po zawarciu umowy klient uzyskuje prawo do sprzedaży 

swoich produktów na TecCom jako producent produktów dla 

niezależnego wtórnego rynku motoryzacyjnego. Korzystanie z modułów 

TecCom oraz z usług odbywa się na podstawie odrębnych warunków 

umownych.  

4.1.1.2. TecAlliance dostarcza klientowi odpowiednie 

oprogramowanie podstawowe i dokumentację, aby połączyć jego 

systemy ERP z systemem TecCom i umożliwić komunikację między 

klientem a jego odbiorcami.  

4.1.1.3. Klient jest uprawniony do informowania o swoim 

uczestnictwie w systemie TecCom za pomocą logo udostępnionego 

przez TecAlliance. 

4.1.1.4. Klient jest uprawniony do uczestnictwa w grupach 

roboczych utworzonych przez TecAlliance celem dalszego rozwoju 

systemu TecCom.  

4.1.1.5. O ile nie uzgodniono inaczej, powyższe uregulowania 

obowiązują także dla przedsiębiorstw powiązanych z klientem zgodnie 

z §§ 15 i nast. AktG. 

4.1.2. Obowiązki klienta 

4.1.2.1. Klient przekazuje TecAlliance w formie pisemnej dane 

wykwalifikowanej osoby do kontaktu, będącej do dyspozycji w razie 

pytań w normalnych godzinach pracy i upoważnionej do podejmowania 

decyzji w kwestiach spornych. 

4.1.2.1.1.1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia danych 

dostarczonych przez niego lub jego odbiorców z należytą starannością 

pod kątem poprawności, aktualności i kompletności. TecAlliance nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu. 

4.1.2.2. Opłaty 

4.1.2.2.1. Opłaty, do których uiszczenia klient jest zobowiązany, 

wynikają z oferty i dzielą się na opłatę wstępną i roczną. Opłaty zależą 

od odpowiednich wartości sprzedaży klienta określonych w poniższym 

punkcie.  

4.1.2.2.2. Decydującym czynnikiem dla obliczenia opłaty jest 

skonsolidowana sprzedaż klienta, którą osiągnął on na niezależnym 

wtórnym rynku motoryzacyjnym w roku obrotowym poprzedzającym 

fakturowanie. 

4.1.2.2.3.  Opłata roczna jest dostosowywana corocznie do 

odpowiednich wartości sprzedaży zgodnie z powyższym punktem. 

Klient jest zobowiązany do zgłoszenia TecAlliance odpowiednich 

wartości sprzedaży najpóźniej do 10. stycznia w formie tekstowej.  

4.1.2.3. Wymiana danych 

Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych firmy wprowadzonych 

przez niego do systemu TecCom innym licencjonowanym 

użytkownikom systemu TecCom.  

4.1.2.4. Okres obowiązywania umowy 

W drodze odstępstwa od punktu 1.8.3 minimalny okres obowiązywania 

umowy wynosi trzy (3) lata. 

4.2. Connect 5 

4.2.1. Zakres usług 

4.2.1.1. W niektórych przypadkach TecAlliance dostarcza klientowi 

oprogramowanie, które należy zainstalować lokalnie w celu połączenia 

systemów klienta z systemem TecCom. 

4.2.1.2. Oprogramowanie jest udostępniane klientowi do pobrania. 

4.2.1.3. Sprzęt i oprogramowanie wymagane do działania 

oprogramowania zapewnia klient. Klient samodzielnie konfiguruje i 

instaluje sprzęt i oprogramowanie. 

4.2.2. Prawa użytkowania 

4.2.2.1. TecAlliance udziela klientowi niewyłącznego, 

ograniczonego czasowo do okresu umowy, niezbywalnego i nie 

podlegającego sublicencjonowaniu prawa korzystania z 

oprogramowania odpowiednio do uregulowań zawartych w niniejszych 

warunkach handlowych. 

4.2.2.2. W trakcie obowiązywania umowy klient ma prawo do 

kopiowania oprogramowania w formie pisemnej i/lub maszynowej, w 

całości lub w części, w celu jego instalacji i/lub uruchomienia.  

4.2.2.3. W trakcie obowiązywania umowy klient ma prawo do 

wykonania jednej dodatkowej kopii oprogramowania w celu utworzenia 

kopii zapasowej i archiwizacji.  

4.2.3. Konsekwencje zakończenia umowy 

W przypadku zakończenia umowy – niezależnie od przyczyny – klient 

jest zobowiązany do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania 

korzystania z oprogramowania, usunięcia wszystkich kopii istniejących 

w jego systemach oraz usunięcia kopii zapasowej, która mogła zostać 

wykonana lub przekazania jej TecAlliance. 

4.3. Order Modul  

4.3.1. Przedmiot usługi 

4.3.1.1. TecAlliance zapewnia klientowi korzystanie z 

oprogramowania za pomocą zdalnego dostępu przez Internet 

(Software-as-a-Service, SaaS). 

4.3.1.2. Oprogramowanie jest stale rozwijane i ulepszane. W 

ramach dalszego rozwoju częściowe funkcje mogą być zmieniane lub 

wycofywane, o ile dla klienta nie oznacza to zagrożenia nieosiągnięcia 

celu umowy. 

4.3.2. Prawa użytkowania 

4.3.2.1. Oprogramowanie i zawarte w nim bazy danych są 

chronione prawem autorskim. Prawo autorskie, prawa patentowe, 

prawa do znaków towarowych i wszelkie inne ochronne prawa 

pokrewne dotyczące oprogramowania i zawartych w nim baz danych 

przysługują wyłącznie TecAlliance. Jeśli prawa przysługują stronom 

trzecim, TecAlliance posiada odpowiednie prawa do ich wykorzystania. 

4.3.2.2. TecAlliance w ramach zakresu określonego w niniejszej 

umowie udziela klientowi zwykłego, ograniczonego w czasie na okres 

obowiązywania niniejszej umowy, niezbywalnego i niepodlegającego 

sublicencjonowaniu prawa wykorzystania oprogramowania i baz 

danych zawartych w ramach funkcji oprogramowania. Inne prawa nie są 

przyznawane klientowi. 

4.4. Order Modul Packages 

4.4.1. Za pomocą interfejsu Order Module użytkownicy mogą zamawiać 

różne pakiety, które rozszerzają zakres funkcji modułu. Szczegóły 

dotyczące odpowiedniego zakresu funkcji są zawarte w zapisanych tam 

opisach usług. Cena i okres obowiązywania danego pakietu są 

wyświetlane użytkownikowi przed dokonaniem zamówienia. 

4.4.2. Zawarcie umowy 

4.4.2.1. Każde zamówienie użytkownika jest traktowane jak 

złożona TecAlliance przez klienta oferta zawarcia umowy odnośnie 

zamówionego pakietu. 

4.4.2.2. Po wpłynięciu zamówienia do TecAlliance użytkownik i 

odbiorca faktury otrzymują e-mail, który potwierdza wpłynięcie 

zamówienia do TecAlliance i określa jego szczegóły (potwierdzenie 

zamówienia). 

4.4.2.3. Potwierdzenie zamówienia stanowi przyjęcie oferty klienta. 

4.4.3. Okres testowy 

4.4.3.1. Przy pierwszym zamówieniu pakietu TecAlliance przyznaje 

klientowi bezpłatny okres testowy wynoszący 14 dni. 
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4.4.3.2. W trakcie trwania okresu testowego klient może w każdej 

chwili zrezygnować z pakietu bez podania przyczyny.  

4.4.4. Okres obowiązywania umowy 

Bez względu na punkt 1.8.3 minimalny okres obowiązywania umowy 

wynosi jeden (1) rok 

4.5. ERP Modul (SAP/Dynamics365) 

4.5.1. Przedmiotem usług jest utworzenie połączenia pomiędzy 

systemem ERP klienta (SAP/Dynamics365) a TecCom. 

4.5.2. TecAlliance przenosi na klienta podstawowe – ograniczone do 

okresu trwania umowy i zakresu projektu – prawo do korzystania z kodu 

obiektu i kodu źródłowego połączenia. 

4.5.3. W przypadku zakończenia umowy – niezależnie od przyczyny – 

klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z kodu obiektu i 

kodu źródłowego oraz do usunięcia wszystkich istniejących u niego 

kopii.  

4.6. Opłaty transakcyjne 

4.6.1. Opłaty transakcyjne dla klientów (producentów i nabywców) 

4.6.1.1. Za korzystanie z Order Modul klient (producent) uiszcza na 

rzecz TecAlliance opłaty transakcyjne. 

4.6.1.2. Jeśli klient (nabywca) używa Order Modul do wyświetlania 

dostępności produktów dla podmiotów trzecich (sklep internetowy, itp.), 

to uiszcza on na rzecz TecAlliance opłaty transakcyjne. 

4.6.2. Wykonane usługi i podstawa kalkulacji 

4.6.2.1. Wszystkie transakcje (zapytania ofertowe, zamówienia) 

podlegają opłacie. 

4.6.2.2. Nie są naliczane i nie podlegają opłatom transakcje na 

uprzednio zdefiniowanych organizacjach testowych. Wykorzystanie 

organizacji testowych do celów produktywnych jest zabronione. 

4.6.3. Oferenci zewnętrzni (GB, IE, FR) 

4.6.3.1. Transakcje z klientami (nabywcami) mającymi siedziby w 

Wielkiej Brytanii, Irlandii, na terytoriach dependencji korony brytyjskiej, 

we Francji i na francuskich terytoriach zależnych są wyraźnie wyłączone 

z umowy i nie podlegają powyższym opłatom transakcyjnym. 

4.6.3.2. Usługa ta wyraźnie nie jest świadczona i/lub fakturowana 

przez TecAlliance.  

4.6.3.3. Transakcje z tymi klientami (nabywcami) wymagają 

zawarcia odrębnych umów z oferentami zewnętrznymi w 

poszczególnych krajach.  

4.7. Moduł e-Invoicing 

4.7.1. Klient jest odpowiedzialny za poprawność treści, kompletność i 

zgodność z prawem dostarczonych danych i faktur w formacie PDF.  

4.7.2. TecAlliance nie jest zobowiązana do sprawdzania dostarczonych 

danych i faktur w formacie PDF pod względem poprawności treści i 

zgodności z prawem. To samo dotyczy identyczności przekazywanych 

rekordów danych strukturalnych z fakturami w formacie PDF. 

4.7.3. Klient upoważnia TecAlliance, wyłączając ograniczenia 

wynikające z § 181 BGB, do otrzymywania faktur w jego imieniu, do 

weryfikacji podpisów, do sporządzania odpowiednich protokołów 

weryfikacyjnych, a także do udzielania w tym celu dalszych 

pełnomocnictw. 

4.7.4. Strony uzgadniają, że faktury w formacie PDF będą uznawane za 

faktury oryginalne. 

4.8. Implementation Services 

4.8.1. Przedmiot usługi 

4.8.1.1. Przedmiotem usług jest świadczenie usług doradczych i 

wdrożeniowych w obszarze TecCom. 

4.8.1.2. Usługi na podstawie niniejszej części są świadczone w 

języku angielskim lub niemieckim. 

4.8.2. Obowiązek współdziałania klienta 

4.8.2.1. Klient jest zobowiązany do stworzenia dla TecAlliance 

funkcjonalnego, wydajnego i nowoczesnego dostępu (dostęp 

bezpośredni) do serwera TecAlliance. Zezwolenie na dostęp jest 

regulowane przez TecAlliance w porozumieniu z klientem. W związku z 

powyższym podaje TecAlliance w formie tekstowej dane kierownika 

projektu jako osoby do kontaktu oraz przedstawiciela, którzy są do 

dyspozycji w razie pytań w normalnych godzinach pracy i są 

upoważnieni do podejmowania decyzji w kwestiach spornych. 

4.8.3. Odpowiedzialność cywilna 

4.8.3.1. Odpowiedzialność cywilna TecAlliance za utratę danych w 

związku z usługami świadczonymi zgodnie z niniejszą sekcją jest 

ograniczona do typowego nakładu pracy związanego z odzyskiwaniem 

danych, który zostałby poniesiony, gdyby klient regularnie wykonywał 

kopie zapasowe zgodnie z ryzykiem. 

4.8.4. Limity usług 

Usługi w rozumieniu niniejszej części mogą być oferowane jako limity 

usług. W odstępstwie od punktu 1.5 faktura będzie wystawiana co 

miesiąc odpowiednio do poszczególnych wykorzystanych usług.  
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5. Szczególne warunku handlowe TecFleet  

5.1. SMART (TecCOO) 

5.1.1. Przedmiot usługi 

5.1.1.1. TecAlliance zapewnia klientowi korzystanie z 

oprogramowania za pomocą zdalnego dostępu przez Internet 

(Software-as-a-Service, SaaS). Dostęp do oprogramowania odbywa się 

poprzez portal lub serwis internetowy. 

5.1.1.2. Szczegóły dotyczące udostępnionego oprogramowania 

wynikają z opisu usług oraz oferty. 

5.1.2. Prawa użytkowania 

5.1.2.1. Klient uznaje wszelkie prawa autorskie TecAlliance 

dotyczące danych, informacji i systemów, które zostają mu 

udostępnione i/lub z którymi zapoznaje się w ramach umowy. 

TecAlliance posiada wszelkie licencje i prawa użytkowania do 

używanych danych / oprogramowania.  

5.1.2.2. Prawo użytkowania obejmuje obszar rynków krajów 

wybranych w ofercie. 

5.1.2.3. Kwerenda danych odbywa się zawsze poprzez serwis 

internetowy udostępniony przez TecAlliance. Pośrednie 

przechowywanie danych czy informacji u klienta oraz związane z tym 

wielokrotne używanie danych jest wyraźnie zabronione. 

5.1.2.4. Jakiekolwiek użytkowanie i dalsze wykorzystywanie 

wykraczające poza użytkowanie zgodne z umową wymaga odrębnej 

zgody. 

5.1.2.5. Klient ma obowiązek zapewnienia, aby nieuprawnione 

osoby trzecie oraz osoby, które przestały pracować w jego 

przedsiębiorstwie, nie miały możliwości korzystania z danych i 

informacji. 

5.1.3. Roszczenia z tytułu wad, odpowiedzialność 

5.1.3.1. Wady dotyczące treści danych i udostępnionych funkcji 

usuwane są przez TecAlliance w stosownym terminie po pisemnym 

opisaniu błędu przez klienta. Jeżeli nie jest to możliwe, klient może 

zażądać proporcjonalnego obniżenia ceny z wyłączeniem praw dalej 

idących. W przypadku powtarzających się wad klient może ponadto 

dokonać nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy. Roszczenia z tytułu 

wad są wykluczone, jeżeli oparte są na okolicznościach wynikających z 

winy klienta. 

5.1.3.2. Przy tworzeniu danych, transferze know-how i 

technicznych procesach elektronicznego przetwarzania danych nie w 

każdym przypadku można wykluczyć fałszywe informacje czy wyniki 

mimo jak najstaranniejszego wykonawstwa i planowania. Tworzenie i 

dostarczanie danych odbywa się w związku z tym według najlepszej 

wiedzy i przy założeniu zgodności danych źródłowych, takich jak np. 

informacje producenta. Dlatego TecAlliance wyklucza wszelką 

odpowiedzialność na podstawie nieprawdziwych danych czy wyników, 

które wynikają z wadliwości danych i informacji udostępnionych 

TecAlliance przez osoby trzecie. Odpowiedzialność cywilna za umyślne 

działanie lub rażące niedbalstwo pozostaje nienaruszona. 

5.1.3.3. TecAlliance odpowiada w pozostałych przypadkach za 

zwykłe niedbalstwo co do zasady tylko wówczas, kiedy naruszony 

zostaje obowiązek, którego przestrzeganie ma szczególne znaczenie 

dla osiągnięcia celu umowy („obowiązek kardynalny”). Za zwykłe 

niedbalstwo TecAlliance odpowiada w wysokości ograniczonej do 

typowej dla umowy szkody przewidywalnej oraz ceny referencyjnej 

licencji (licencja roczna). Za przypadki pierwotnej niemożności 

TecAlliance odpowiada tylko w sytuacji, kiedy przeszkoda w wykonaniu 

usługi była jej znana lub pozostała nieznana na skutek rażącego 

niedbalstwa. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą 

roszczeń dochodzonych na podstawie ustawy o odpowiedzialności 

cywilnej za produkt oraz w przypadku szkód z narażeniem utraty życia 

lub zdrowia czy uszkodzeniem ciała. 

5.1.3.4. Za kompatybilność systemu u klienta TecAlliance nie może 

brać odpowiedzialności. Klient jest sam odpowiedzialny za sprawdzenie 

przed zawarciem umowy możliwości korzystania z danych, które 

zostaną mu udostępnione za pomocą dostarczonych plików baz danych 

oraz komponentu .Net umożliwiającego dostęp do baz danych. Klient 

potwierdza z chwilą zawarcia umowy, że dokonał odpowiedniego 

sprawdzenia. Ewentualne dopasowania formatu lub usług online nie jest 

częścią składową tej umowy i musi być osobno zlecone przez klienta. 

Brakująca lub ograniczona użyteczność (np. spowodowana 

niedostateczną kompatybilnością systemu) czy opóźniona integracja 

lub opóźnione włączenie udostępnionych danych do aplikacji klienta nie 

zwalnia klienta z obowiązków wynikających z tej umowy. 

5.1.4. Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie 

5.1.4.1. W drodze odstępstwa od punktu 1.8.3 minimalny okres 

obowiązywania umowy wynosi trzy (3) lata. 

5.1.4.2. W drodze odstępstwa od punktu 1.8.3 okres 

wypowiedzenia wynosi sześć (6) miesięcy. 

5.1.4.3. W drodze odstępstwa od punktu 1.2.1. 

5.1.5. Reklama, korzystanie ze znaków towarowych, prawo autorskie 

5.1.5.1. Zezwala się stronom umowy na używanie znaków 

towarowych i nazw produktów partnera umowy w celach reklamowych. 

W tym celu klient musi udostępnić TecAlliance swoje firmowe logo 

najpóźniej dwa (2) tygodnie po zawarciu umowy w postaci kolorowej 

grafiki wektorowej.  

5.1.6. Klient zobowiązuje się do oznakowania w swojej aplikacji danych 

pochodzących od TecAlliance logotypem TecAlliance i hasłem 

„TecAlliance inside”. Uwzględniana będzie przy tym dana koncepcja CI, 

a publikowanie marek i ich znaków dokonywane za obustronnym 

porozumieniem. Każdy zamiar wykorzystania znaków należy jednak w 

odpowiednim czasie zgłosić partnerowi umowy. Odrębne uzyskiwanie 

zgody na wykorzystanie znaków nie jest konieczne. 

5.2. QUICK (TecAudit) 

5.2.1. Przedmiot usługi 

5.2.1.1. TecAlliance udostępnia klientowi internetowy system 

porównawczy QUICK w drodze dostępu zdalnego jako Software-as-a-

Service. 

5.2.1.2. Szczegóły dotyczące udostępnionego oprogramowania 

wynikają z opisu usług oraz oferty. 

5.2.2. Obowiązki klienta 

5.2.2.1. Klient powinien wspierać TecAlliance w uzyskiwaniu od 

producenta czy importera koniecznych danych i cen dotyczących 

poszczególnych krajów. O ile są one dostępne, TecAlliance otrzyma tak 

zwane dane i informacje „pre-launch”, aby móc je możliwie jak 

najszybciej, w idealnym przypadku jeszcze przed wprowadzeniem 

produktu na rynek, zintegrować w ramach rozwiązania TecAlliance.  

5.2.2.2. Wszelkie dyskusje techniczne i dokumentacja definicji 

prowadzone są i zapisywane w języku angielskim. 

5.2.2.3. Licencjobiorca jest odpowiedzialny za szkolenie partnera 

serwisowego, jego akwizycję oraz za hotline. 

5.2.3. Prawa użytkowania 

5.2.3.1. Klient otrzymuje niewyłączne, ograniczone do czasu 

trwania umowy prawo użytkowania oprogramowania w celu osiągnięcia 

celów określonych w umowie. Licencja zostaje wydana dla 

następujących obszarów użytkowania: wgląd i korzystanie z systemu, 

wgląd i wydruk należności, opracowywanie zasad i podstawowych 

konfiguracji. 
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5.2.3.2. Każde powielanie, rozpowszechnianie czy publiczne 

przekazywanie dalej bazy danych online lub jej części, istotnej dla ram 

lub zakresu umowy, wymaga uprzedniej zgody TecAlliance, jeżeli 

wykracza poza zakres umowy. Powielanie, rozpowszechnianie czy 

publiczne przekazywanie części bazy danych, istotnej dla ram lub 

zakresu umowy, jest równoważne z powtarzającym się i 

systematycznym powielaniem, rozpowszechnianiem czy publicznym 

przekazywaniem części baz danych, nieistotnych dla ram lub zakresu 

umowy, o ile zdarzenia te są sprzeczne z normalnym użytkowaniem 

bazy danych lub naruszają interesy TecAlliance. W szczególności klient 

nie ma prawa do korzystania z bazy danych w celu tworzenia własnej 

bazy danych w formie elektronicznej czy innej. Strony są zgodne co do 

tego, że TecAlliance udostępni w ramach oprogramowania klientowi i 

partnerom serwisowym interfejs, który może być używany przez klienta 

i partnerów serwisowych oraz którego wolno im używać, aby 

rejestrować, przechowywać, powielać, rozpowszechniać i otwarcie 

reprodukować dane, potrzebne do ich własnego systemu 

rozliczeniowego. Klient jest przy tym odpowiedzialny za ewentualnie 

konieczne dopasowanie interfejsów. 

5.2.3.3. TecAlliance i klient uzgadniają, że przy dostarczeniu 

rozwiązania umownego TecAlliance pod nazwą marki klienta (labeling) 

roszczenia TecAlliance z tytułu praw autorskich pozostają 

nienaruszone. Po rozwiązaniu umowy klientowi nie wolno dopuścić, 

organizować czy rozwijać dalszego korzystania z rozwiązania 

umownego TecAlliance. O ile klient występuje w takich przypadkach 

jedynie jako dostawca systemu, nie otrzymuje on żadnych praw 

własności do bazy danych, danych czy innych wyników, uzyskiwanych 

poprzez analizę bazy danych. Sporządzone protokoły i poszczególne 

analizy dotyczące taboru pojazdów mogą być wykorzystywane przez 

klienta także po rozwiązaniu umowy, o ile system nie musi być poddany 

obróbce informatycznej. 

5.2.4. Prawo autorskie / poufność 

5.2.4.1. Oprogramowanie jest wyłączną własnością TecAlliance. 

Stosowane oprogramowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie 

z postanowieniami dotyczącymi ochrony programów komputerowych. 

Ochrona prawem autorskim obejmuje w szczególności kod programu, 

dokumentację merytoryczną i graficzną, wygląd, strukturę i organizację 

plików programowych, nazwy programów, logotypy i inne obrazy 

znajdujące się w oprogramowaniu. 

5.2.4.2. TecAlliance zapewnia, że użyte oprogramowanie łącznie z 

pakietem danych i biblioteką programów są wolne od praw osób 

trzecich, wzgl. że zakupione zostały wymagane sublicencje czy 

uprawnienia. W razie dochodzenia takich praw przez osoby trzecie 

TecAlliance dołoży wszelkich starań, aby obronić aplikację na własny 

koszt przed prawami dochodzonymi przez osoby trzecie. Klient 

niezwłocznie poinformuje TecAlliance na piśmie o dochodzeniu takich 

praw przez osoby trzecie oraz udzieli TecAlliance wszelkich 

pełnomocnictw i uprawnień wymaganych w związku z obroną aplikacji 

przed prawami dochodzonymi przez osoby trzecie. 

5.2.4.3. Klient jest zobowiązany do użytkowania dostarczonych 

danych oraz związanego z tym know-how odnoszącego się do 

TecAlliance wyłącznie do osiągnięcia celów wskazanych w umowie. 

Każde pełne lub częściowe przekazanie dalej danych i know-how, 

wykraczające poza cel umowy, wymaga uprzedniej zgody TecAlliance 

udzielonej na piśmie. Każda forma pełnego lub częściowego 

odsprzedania, oznakowania, stworzenia nowego oprogramowania, 

urynkowienia pod inną nazwą czy sprzedania danych i systemów, 

wykraczająca poza zakres umowy, wymaga uprzedniego zatwierdzenia 

przez TecAlliance dokonanego na piśmie. 

5.2.4.4. W sprawie informacji dotyczących pochodzenia czy 

wydawców obie strony muszą dojść do porozumienia przed publikacją. 

Co do zasady partnerzy umowy mają jednak prawo do używania znaków 

towarowych i nazw produktów partnera umowy. Należy przy tym 

uwzględniać daną koncepcję CI, a znaki towarowe i ich emblematy 

wolno publikować tylko po uzgodnieniu między stronami. 

5.2.4.5. TecAlliance zadba o to, aby wszelkie dane i informacje, 

które otrzyma od klienta (w szczególności dane jego klientów w 

zakresie zarządzania taborem) były traktowane w sposób poufny, aby 

nie przekazywano ich nieupoważnionym osobom trzecim oraz 

przetwarzano zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ochrony 

danych. Ponadto TecAlliance gwarantuje bezpieczeństwo i poufność 

tych danych zarówno poza systemem, jak też w obrębie systemu, w 

szczególności w odniesieniu do użytkowników, którzy nie mają prawa 

dostępu do danych klienta. 

5.2.5. Odpowiedzialność i gwarancja 

5.2.5.1. Nawet w przypadku zachowania najwyższej staranności w 

zakresie zbierania i generowania danych, przy transferze know-how oraz 

procesach odnoszących się do IT nie ma możliwości całkowitego 

uniknięcia fałszywych informacji. Proces tworzenia dostawy produktu 

przez TecAlliance odbywa się przy zapewnieniu możliwie najwyższej 

zgodności danych źródłowych, tzn. informacji dotyczących 

oryginalnego wyposażenia. TecAlliance wyklucza w związku z tym 

wszelką odpowiedzialność, wynikającą z błędnych danych i informacji, 

udostępnionych TecAlliance przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za 

działanie umyślne i rażące niedbalstwo pozostaje przez tę klauzulę 

nienaruszona. Odpowiedzialność jest w każdym przypadku ograniczona 

do przepisów prawa i wartości danego towaru, usługi i dostawy danych. 

Jeżeli do wykonania swoich umownych zobowiązań TecAlliance 

zatrudnia podwykonawców, odpowiada jak za zatrudnienie swoich 

pracowników. 

5.2.5.2. TecAlliance wyklucza wszelką odpowiedzialność za 

interoperacyjność systemów. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia 

przed zawarciem umowy użyteczności danych dostarczonych przez 

TecAlliance poprzez serwis internetowy w obrębie swojego środowiska 

produktowego i systemowego. Klient potwierdza poprzez przyjęcie 

umowy, że proces ten przebiegł pozytywnie. Ewentualne 

dostosowywanie formatów czy usług online nie jest przedmiotem 

niniejszej umowy i wymaga złożenia przez klienta odrębnego zlecenia. 

Niedostępność, ograniczona dostępność (np. z powodu braków 

systemowych klienta), opóźniona integracja udostępnionych danych i 

informacji w ramach aplikacji klienta nie zwalnia klienta ze zobowiązań 

opisanych w tej umowie. 

5.2.5.3. Okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych 

dochodzonych od TecAlliance wynosi jeden rok od rozpoczęcia 

ustawowego okresu przedawnienia. 

5.2.5.4. Roszczenia gwarancyjne i odszkodowawcze muszą być 

zgłoszone TecAlliance w formie tekstowej w ciągu 14 dni po poznaniu 

powodu danego roszczenia. 

5.2.5.5. Jeżeli klient naruszy powyższe zobowiązanie, dalsze 

dochodzenie roszczeń gwarancyjnych i odszkodowawczych jest 

wykluczone. 

 

 


