
1 | 6 

Warunki sprzedaży, dostaw i płatności 
 
Interroll Polska sp. z o. o., ul. Płochocińska 85, 03-044 Warszawa 
KRS: 0000107849 
 
 

I. Informacje ogólne 
 

1. Wszelkie umowy sprzedaży, dostawy, jak i wszelkie ich zmiany, umowy dodatkowe oraz inne umowy 
i porozumienia obowiązują wyłącznie po ich potwierdzeniu przez Interroll Polska. Jeżeli nabywca, 
z którym Interroll Polska pozostaje w stałych stosunkach handlowych złoży Interroll Polska ofertę 
zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy, brak niezwłocznej odpowiedzi ze strony Interroll 
Polska nie oznacza przyjęcia oferty nabywcy. 

2. Zarówno umowa sprzedaży, dostawy, jak i wszelkie ich zmiany, umowy dodatkowe (w tym ustne), 
porozumienia oświadczenia dotyczące ich zakończenia, inne oświadczenia i powiadomienia wymagają 
formy pisemnej i należy je wysłać faksem lub pocztą elektroniczną na adres lub numer wskazany przez 
Interroll Polska, chyba że niniejsze Warunki stanowią inaczej. 

3. Oferty Interroll Polska są wiążące przez okres 30 dni od daty ich doręczenia do nabywcy. Oferty ze 
strony nabywców wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez Interroll Polska lub 
wykonania zamówienia przez Interroll Polska. 

4. W odniesieniu do naszych dostaw i usług obowiązują wyłącznie niniejsze Warunki sprzedaży, dostaw 
i płatności. Zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają dla swej ważności pisemnego 
potwierdzenia ze strony osób reprezentujących Interroll Polska. 

5. Niniejsze Warunki obowiązują wyłącznie w stosunku do nabywców będących przedsiębiorcami, 
zarówno w rozumieniu przepisów prawa prywatnego, jak i przepisów Prawa zamówień publicznych. 

6. Wszelkie nawiązania do umowy sprzedaży znajdujące się w niniejszych Warunkach, znajdują 
zastosowanie do umowy dostawy i do innych umów, na mocy których Interroll Polska dostarcza towary 
lub świadczy usługi na rzecz nabywcy. 

7. Niniejsze Warunki są doręczane nabywcy przed zawarciem umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy 
jako załącznik stanowiący integralną część całej oferty Interroll Polska wysyłanej do nabywcy tak, aby 
nabywca mógł się z nimi zapoznać w zwykłym toku czynności. Z tego względu Interroll Polska zapewnia 
techniczny dostęp do niniejszych Warunków, umożliwiając nabywcy nieograniczony w czasie dostęp do 
nich. Przyjmuje się, że z chwilą otrzymania potwierdzenia od Interroll Polska lub zaakceptowania przez 
Interroll Polska zamówionych towarów lub usług, nabywca akceptuje niniejsze Warunki sprzedaży, 
dostaw i płatności. Interroll Polska nie jest związany żadnymi warunkami umownymi nabywcy, które 
odbiegają od niniejszych Warunków sprzedaży, dostaw i płatności, a warunki takie nie stanowią treści 
jakiejkolwiek umowy z Interroll Polska także wtedy, gdy Interroll Polska nie zaprzeczy im lub wykona 
umowę sprzedaży, dostawy lub jakąkolwiek inną umowę. W takim przypadku, niniejsze Warunki należy 
traktować jako kontrofertę. 

8. W ramach transakcji handlowych Interroll Polska przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie 
z postanowieniami prawa polskiego. 

9. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków sprzedaży, dostaw i płatności jest lub stanie 
się nieskuteczne lub nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną skuteczne i ważne. W takim 
przypadku Interroll Polska i nabywca zastąpią takie postanowienie postanowieniem skutecznym, które 
możliwie najbardziej odpowiadać będzie celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego lub 
nieważnego. 

10. Niniejsze Warunki oraz jakiekolwiek umowy zawierane z Interroll Polska podlegają prawu polskiemu, 
z wyłączeniem Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

11. Jeśli nabywca jest przedsiębiorcą lub podmiotem o takim charakterze, sądem właściwym jest sąd 
powszechny w Warszawie, Dzielnica Śródmieście. 

 
 

II. Dostawa 
 

1. Dostawy częściowe i usługi częściowe są dopuszczalne, chyba że nabywca uprzednio poinformuje 
Interroll Polska o braku przyjmowania dostaw lub usług częściowych. 
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2. Wszelkie dostawy i umowy są dokonywane na warunkach Ex Works – DAP. Uznaje się, że Interroll 
Polska dostarczył ładunek, jeśli towar został udostępniony nabywcy do rozładunku ze środka transportu, 
którym został on przetransportowany do określonego miejsca. Koszty opakowań są ponoszone przez 
nabywcę według cen wynikających z kosztów własnych. Opakowania nie podlegają zwrotowi. 

3. Wybór sposobu pakowania i materiału do pakowania należy do wyłącznej decyzji Interroll Polska. 
4. Terminy dostaw i usług są terminami orientacyjnymi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. 

O przestrzeganiu terminów dostaw decyduje moment przejścia ryzyka zgodnie z Punktem III poniżej. 
5. Termin dostawy zaczyna biec od dnia potwierdzenia dostawy, jednak w żadnym razie, nie wcześniej niż 

w dniu ostatecznego ustalenia warunków sprzedaży lub dostawy, które regulują wszelkie kwestie 
wymagające wyjaśnienia z nabywcą przed rozpoczęciem produkcji. 

6. Każde upomnienie lub termin wykonania dostawy lub usługi (w tym ponownego wykonania) wymaga 
dla swojej ważności formy pisemnej. Z wyjątkiem nagłych przypadków, termin wykonania dostawy, 
usługi lub ponownego wykonania musi wynosić przynajmniej 15 dni roboczych. Jeśli Interroll Polska 
lub dostawca Interroll Polska popadnie w zwłokę, to nabywca może żądać zapłaty kary umownej za 
każdy pełny tydzień zwłoki w dostawie (lub częściowej dostawie) w wysokości 0,05% wartości tej części 
dostawy, która w wyniku zwłoki nie mogła zostać zrealizowana w sposób określonych w umowie, jednak 
nie więcej niż 5% tej wartości. Wszystkie inne roszczenia odszkodowawcze są uregulowane w Punkcie 
VI poniżej. Nabywca może odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
wyznaczając uprzednio Interroll Polska rozsądny termin na wykonanie dostawy towarów, wynoszący co 
najmniej 30 dni oraz pod warunkiem, że Interroll Polska lub dostawcy Interroll Polska pozostają 
w zwłoce. 

7. Interroll Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian projektowych i konstrukcyjnych, 
z zastrzeżeniem, że przedmiot umowy jakościowo i wizualnie mieści się w zakresie standardów 
jakościowych. W przypadku produkcji seryjnej przyjmuje się, że przedmiotem dostawy jest rodzaj 
wykonania danej serii wraz ze zwyczajowymi i uzasadnionymi odstępstwami. 

8. W przypadku dostawy towarów ryzyko przechodzi na nabywcę, jeśli ładunek został przekazany do 
wysyłki lub bezpośrednio odebrany przez nabywcę. 

 
 

III. Warunki płatności 
 

1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatności na rzecz Interroll Polska są dokonywane w ciągu 
czternastu (14) dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Interroll 
Polska może żądać zapłaty częściowej lub zaliczkowej w wysokości do 50% wartości danego 
zamówienia z chwilą potwierdzenia zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. 

2. Przed dostawą lub wykonaniem usługi Interroll Polska może zażądać zaliczki lub ustanowienia 
zabezpieczenia, niezależnie od potwierdzenia zamówienia, jeśli po potwierdzeniu zamówienia otrzyma 
informacje o pogorszeniu zdolności finansowej lub o braku wiarygodności nabywcy. 

3. Nabywca jest w zwłoce po upływie ustalonej daty płatności, chyba że płatność nie zostanie dokonana ze 
względu na okoliczność, za którą nabywca nie odpowiada. 

4. Do cen i rabatów obowiązujących w dniu dostawy lub wykonania usługi dolicza się podatek od towarów 
i usług w ustawowej wysokości. 

5. Odsetki za opóźnienie naliczane są bez upomnienia w przypadku, gdy nabywca opóźnia się z zapłatą 
danej kwoty faktury. W przypadku opóźnienia, nabywca jest zobowiązany do zapłaty odsetek za 
opóźnienie w wysokości 8% ponad bazową stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Zastrzega 
się prawo do dochodzenia odszkodowania niezależnie od powyższego uprawnienia. 

6. Nie jest możliwe zatrzymanie płatności ani jednostronne potrącenie płatności w oparciu o powództwo 
wzajemne, chyba że powództwo wzajemne lub potrącenie są bezsprzeczne, a Interroll Polska wyraziła 
na nie zgodę w formie pisemnej lub uprawomocniło się orzeczenie sądowe w tym zakresie. Roszczenia 
skierowane przeciwko Interroll Polska nie mogą być przelewane bez jej zgody. Prawo zatrzymania 
przysługuje nabywcy tylko w przypadku roszczeń wzajemnych wynikających z odpowiedniego stosunku 
umownego oraz rażącego naruszenia obowiązków przez Interroll Polska. 

7. Płatności za dostawy i inne usługi Interroll Polska odbywają się w walucie polskiej PLN. Na wyraźne 
życzenie nabywcy złożone w zamówieniu, płatność za dostawy i inne usługi Interroll Polska jest 
dopuszczalna walucie EUR. W przeciwnym razie, faktura VAT wystawiona przez Interroll Polska na 
rzecz nabywcy będzie opiewać na kwotę w walucie polskiej PLN, bez możliwości wystawienia faktury 
korekty na walutę EUR. 
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8. Interroll Polska zastrzega prawo do waloryzacji ceny wskazanej w ofercie i w potwierdzeniu 
zamówienia w przypadku wzrostu cen surowców, energii, transportu lub innych okoliczności, 
jeżeli wzrost ten nastąpi w okresie pomiędzy złożeniem przez Nabywcę zamówienia, a 
realizacją dostawy przez Interroll Polska. Wysokość ceny jest powiązana z indeksem OECD - 
OECD - Total PPI Manufacturing EU27. W przypadku wzrostu ceny o więcej niż 5% w okresie, 
o którym mowa w niniejszym postanowieniu, Interroll Polska jest uprawniony do skorygowania 
ceny i jej zmiany o kwotę zwiększonego indeksu. W sytuacji, gdy cena uległa podwyższeniu, 
zostanie ona zafakturowana wraz z fakturą końcową. 

 
IV. Zabezpieczenia 

 
A. Zabezpieczenie ogólne 

 
1. Interroll Polska może żądać od nabywcy lub wspólnika/akcjonariusza (wspólników/akcjonariuszy) 

nabywcy lub innych spółek z grupy kapitałowej nabywcy, wystawienia gwarancji lub udzielenia innego 
stosownego zabezpieczenia w celu zabezpieczenia płatności ceny za dostarczane towary lub usługi. 
W tym przypadku nabywca, jego wspólnik/akcjonariusz (wspólnicy/akcjonariusze) lub inne spółki 
z grupy kapitałowej powinni przedłożyć Interroll Polska stosowną gwarancję lub inne stosowne 
zabezpieczenie. Treść stosowanej gwarancji lub innego stosowanego zabezpieczenia musi zostać 
ustalona z Interroll Polska. 

 
B. Zastrzeżenie prawa własności 

 
1. Interroll Polska zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów (towar zastrzeżony) do 

momentu uregulowania wszystkich istniejących i przyszłych należności wynikających ze stosunków 
handlowych z nabywcą. 

2. W przypadku, gdy prawo własności Interroll Polska do towaru zastrzeżonego wygaśnie wskutek 
połączenia (np. wbudowania), uzgadnia się, że odpowiedni udział w prawie własności danej rzeczy, 
w wysokości proporcjonalnej do wartości faktury dotyczącej towaru zastrzeżonego, przechodzi 
z nabywcy na Interroll Polska, bez dodatkowych opłat w tym zakresie.. Nabywca będzie dbał o towar 
zastrzeżony. 

3. Nabywca może przetwarzać i sprzedać towar zastrzeżony w ramach prawidłowego obrotu handlowego, 
o ile nie zalega z płatnościami wobec Interroll Polska. W przypadku odsprzedaży towaru zastrzeżonego 
nabywca ma obowiązek zastrzec własność towaru zastrzeżonego wobec swoich odbiorców do momentu 
zapłaty przez nich całkowitej ceny sprzedaży. Zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie są 
niedopuszczalne. Wierzytelności dotyczące towaru zastrzeżonego wynikające ze sprzedaży lub innej 
podstawy prawnej wobec osób trzecich nabywca ceduje niniejszym z ostrożności w pełnym zakresie na 
Interroll Polska. Interroll Polska upoważnia nabywcę (aż do odwołania) do ściągnięcia scedowanych na 
niego należności na swoją rzecz we własnym imieniu. Na wezwanie Interroll Polska nabywca ujawni 
cesję i przekaże mu konieczne informacje i dokumenty. 

4. W przypadku dostępu osób trzecich do towaru zastrzeżonego nabywca wskaże na własność Interroll 
Polska i bezzwłocznie poinformuje go o tym na piśmie. Koszty i szkody obciążają nabywcę. 

5. W przypadku niezgodnego z umową postępowania nabywcy, w szczególności w przypadku opóźnienia 
z zapłatą, Interroll Polska ma prawo do odebrania towaru zastrzeżonego także od osób trzecich na koszt 
nabywcy. W tym celu nabywca ceduje niniejszym na Interroll Polska swoje roszczenia o wydanie towaru 
zastrzeżonego wobec osób trzecich. W przypadku odebrania lub zastawienia towaru zastrzeżonego przez 
Interroll Polska nie dochodzi do odstąpienia od umowy. 

6. Interroll Polska zwalnia zapłacone w całości dostawy według swojego uznania, jeśli zabezpieczenia 
ustanowione poprzez zastrzeżenie własności lub pozostałe zabezpieczenia przekraczają zabezpieczaną 
należność o więcej niż 20%. 

 
V. Zgłaszanie reklamacji i rękojmia za wady fizyczne 

 
Przepisy polskiego Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady przysługującej nabywcy ulegają 
następującym modyfikacjom: 
1. Nabywca sprawdzi niezwłocznie wszystkie dostawy i usługi po otrzymaniu dostawy lub informacji 

o gotowości do używania i bez zbędnej zwłoki pisemnie zgłosi wady lub odstępstwa od swojego 
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zamówienia. Termin do złożenia pisemnego zawiadomienia o wadach, które mogą zostać rozpoznane 
przy prawidłowym sprawdzeniu przez nabywcę wynosi 8 dni od przejęcia dostaw lub usług, natomiast 
termin do złożenia pisemnego zawiadomienia o innych wadach wynosi 14 dni od przejęcia dostaw lub 
usług. Jeżeli nabywca zaniedba swoich obowiązków i nie zawiadomi o wadach w ww. terminach, traci 
tym samym roszczenia z tytułu rękojmi. 

2. W przypadku uszkodzonych opakowań przy dostawie towarów, nabywca jest zobowiązany do 
sporządzenia adnotacji na liście przewozowym przewoźnika i przesłaniu kopii listu przewozowego do 
Interroll Polska na adres email: pl.sales@interroll.com. Na tej podstawie Interroll Polska rozpatrzy 
reklamację ewentualnie uszkodzonych produktów w trakcie transportu. Brak adnotacji na liście 
przewozowym przewoźnika będzie skutkować odrzuceniem reklamacji przez Interroll Polska. 
Informację o uszkodzeniu opakowań w trakcie transportu należy przesłać Interroll Polska na adres email 
pl.sales@interroll.com najpóźniej w ciągu 4 dni od daty dostawy. 

3. Interroll Polska zapewnia, że dostarczone towary nie są niezgodne z umową oraz zapewnia brak wad 
fizycznych przedmiotu umowy pod względem materiałowym i technicznym zgodnie z uznanymi 
standardami technicznymi. 

4. Nabywca udzieli Interroll Polska wsparcia w zakresie wad fizycznych towarów, konkretnie opisując 
wykryte wady i zapewniając Interroll Polska wystarczająco dużo czasu i możliwość zbadania i usunięcia 
wad fizycznych na miejscu u nabywcy, a także, w razie konieczności, umożliwiając Interroll Polska 
usunięcie wad fizycznych w jego fabryce. Nabywca umożliwi Interroll Polska odbiór reklamowanego 
towaru w fabryce nabywcy w celu dokonania ekspertyzy technicznej przez Interroll Polska, która może 
trwać do 20 dni w zależności od produktu. 

5. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia wad fizycznych dostarczonych towarów, Interroll Polska może, 
według własnego uznania, dokonać: 
a. naprawy przedmiotu umowy poprzez usunięcie wad fizycznych towarów; lub 
b. wymiany wadliwych części na wolne od wad (dostawa zastępcza). Zastąpione wadliwe części 

przechodzą na własność Interroll Polska. W przypadku dostarczenia nowego, wolnego od wad 
produktu, Interroll Polska wystawi stosowną fakturę VAT dokumentującą sprzedaż nowego, 
wolnego od wad produktu, a po dokonaniu ekspertyzy technicznej (o czym mowa w ust. 4 powyżej) 
i w zależności od jej wyników (tj. czy wada fizyczna powstała z winy Interroll Polska), Interroll 
Polska wystawi stosowną korektę faktury VAT dokumentującej sprzedaż nowego, wolnego od wad 
produktu do faktury VAT z reklamowanym produktem. Koszty ponownego wykonania w ramach 
powyższych uprawnień ponosi Interroll Polska. Do każdej zgłoszonej wady fizycznej towarów 
Interroll Polska może podjąć przynajmniej dwie próby ponownego wykonania w ramach 
powyższych uprawnień. W szczególnych przypadkach Interroll Polska dopuszcza więcej prób 
ponownego wykonania w ramach powyższych uprawnień. Jeśli dostawa lub świadczenie zostaną 
wykonane w innym miejscu niż miejsce prowadzenia działalności przez nabywcę, nabywca poniesie 
powstałe dodatkowe koszty ponownego wykonania w ramach powyższych uprawnień. 

6. Nabywca powinien wyznaczyć Interroll Polska rozsądny termin i umożliwić Interroll Polska ponowne 
wykonanie w ramach uprawnień określonych w ust. 5 powyżej, które nastąpi według uznania Interroll 
Polska. Nabywca może we własnym zakresie dokonać ponownego wykonania w ramach powyższych 
uprawnień albo zlecić je osobie trzeciej i w każdym z tych przypadków może żądać zwrotu poniesionych 
w tym zakresie kosztów tylko: (i) w przypadku nagłej sytuacji związanej z zapewnieniem 
bezpieczeństwa działalności nabywcy; (ii) w celu uniknięcia nadmiernie wysokiej szkody; lub (iii) gdy 
Interroll Polska jest w zwłoce z ponownym wykonaniem w ramach powyższych uprawnień. Nabywca 
obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Interroll Polska o wystąpieniu którejkolwiek z okoliczności 
wymienionych w zdaniu poprzednim oraz przedstawić stosowne uzasadnienie w tym zakresie. 

7. Jeśli ponowne wykonanie w ramach uprawnień określonych w ust. 5 powyżej ostatecznie nie zostanie 
zrealizowane przez Interroll Polska, nabywca może wówczas żądać obniżenia ceny albo odstąpić od 
umowy. Przed skorzystaniem z prawa do żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, nabywca 
powinien wskazać Interroll Polska na piśmie konkretne naruszenie umowy oraz – z wyjątkiem pilnych 
przypadków – zażądać usunięcia naruszenia w stosownym terminie wynoszącym co najmniej 15 dni 
roboczych. Dodatkowo należy powiadomić na piśmie Interroll Polska o grożącym zakończeniu 
współpracy. W odniesieniu do zapłaty odszkodowania stosuje się postanowienia Punktu VI poniżej. 
Wyłącza się inne roszczenia z tytułu rękojmi. Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. 

8. Jeśli Interroll Polska ponosi koszty ponownego wykonania, to nabywca poniesie dodatkowe koszty 
spowodowane naruszeniem obowiązku wynikającego z ust. 4 powyżej lub faktem, że ponowne 
wykonanie zostało utrudnione przez niewłaściwą zmianę dostawy lub usługi. 



5 | 6 

9. Jeśli ponowne wykonanie w przypadkach opisanych w ust. 6 lub ust. 7 powyżej zostanie znacznie 
utrudnione, Interroll Polska zostaje zwolniony z obowiązku wykonania roszczeń z rękojmi za wady 
fizyczne. To samo dotyczy sytuacji, w której Interroll Polska wykonuje świadczenia zgodnie 
z wytycznymi nabywcy, a wada w jego dostawie wynika z zastosowania tych wytycznych. 

10. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi dwa lata. Roszczenia o usunięcie wad towarów lub wymianę 
dostarczonych towarów wygasają po upływie roku od chwili wykrycia wad fizycznych. 

11. Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. 
 
 

VI. Odpowiedzialność 
 

1. Interroll Polska zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania, niezależnie od podstawy prawnej tylko 
w następującym zakresie: 
a. Prawo dochodzenia roszczeń z tytułu jakichkolwiek szkód jest możliwe, jeśli zostały one 

spowodowane umyślnie lub z rażącego niedbalstwa przez Interroll Polska. W tym przypadku 
Interroll Polska ponosi odpowiedzialność do wysokości typowej szkody rzeczywistej 
(z wyłączeniem utraconych korzyści) dającej się przewidzieć w momencie zawierania umowy. 

b. W innych przypadkach, Interroll Polska ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego 
naruszenia istotnych obowiązków umownych do wysokości typowej szkody rzeczywistej 
(z wyłączeniem utraconych korzyści) dającej się przewidzieć w momencie zawierania umowy, przy 
czym maksymalnie do kwoty 25.000,00 EUR za każdy przypadek naruszenia. 

c. Jeżeli odpowiedzialność Interroll Polska jest wyłączona lub ograniczona, takie wyłączenie lub 
ograniczenie obejmuje również odpowiedzialność osobistą pracowników, przedstawicieli lub osób 
biorących udział w wykonaniu zobowiązań Interroll Polska. 

d. Nabywca bez zbędnej zwłoki poinformuje Interroll Polska w formie pisemnej o wszelkich kosztach, 
wydatkach i szkodach rzeczywistych, które Interroll Polska obowiązany jest pokryć lub umożliwi 
Interroll Polska zweryfikowanie ich poniesienia na podstawie stosownych dokumentów 
otrzymanych od nabywcy. 

2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie naruszają odpowiedzialności Interroll Polska za szkody na osobie oraz 
ustawowej odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Interroll Polska może jednak podnosić zarzuty 
w tym zakresie. 

3. Jeśli firma ubezpieczeniowa Interroll Polska uzna roszczenie odszkodowawcze i zgodzi się na wypłatę 
odszkodowania, kwota odszkodowania należna nabywcy od firmy ubezpieczeniowej może przysługiwać 
nabywcy do pełnej wysokości wypłaconego odszkodowania bez względu na ustalone ograniczenia 
odpowiedzialności. Interroll Polska, na życzenie i koszt nabywcy, może również wykupić dodatkową 
ochronę ubezpieczeniową. 

 
 

VII. Własność intelektualna 
 

1. Nabywca i Interroll Polska zachowują własność i wszelkie prawa do wszystkich dokumentów lub innych 
urządzeń udostępnionych drugiej stronie. Takie dokumenty lub inne urządzenia mogą być powielane, 
kopiowane lub przesyłane osobom trzecim jedynie za zgodą strony, która je udostępnia. W szczególności 
Interroll Polska zastrzega sobie prawa do udostępnianych nabywcom opisów, planów, rysunków 
i oprogramowania, które są przez nich nabywane, w szczególności zastrzega sobie prawo do 
wykorzystywania, powielania i rozpowszechniania. Nabywcy nie mogą udostępniać żadnych z tych praw 
lub praw własności intelektualnej osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody 
Interroll Polska. 

2. W zakresie, w jakim sprzedaż lub dostawa obejmuje prawa własności intelektualnej (w tym 
w szczególności prawa autorskie do jakiejkolwiek dokumentacji (np. rysunki, opisy, plany) lub 
oprogramowania), Interroll Polska udziela nabywcy na czas określony niewyłącznej, niezbywalnej 
licencji, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami dotyczącymi 
danej sprzedaży lub dostawy, na korzystanie z oprogramowania i dokumentacji towarzyszącej w związku 
z dostarczoną rzeczą. Oprogramowanie nie może być używane w odniesieniu do więcej niż jednej 
dostarczonej rzeczy. Udzielanie sublicencji jest niedopuszczalne. 

3. Nabywca może korzystać z praw własności intelektualnej (w tym w szczególności z praw autorskich do 
jakiejkolwiek dokumentacji (np. rysunki, opisy, plany) lub oprogramowania) na następujących polach 
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eksploatacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: korzystanie z towarów 
dostarczonych nabywcy, w odniesieniu do których wymagane jest korzystanie z jakiejkolwiek 
dokumentacji lub oprogramowania Interroll Polska. Nabywca nie może odtwarzać, zmieniać, 
dostosowywać, tłumaczyć ani modyfikować jakiejkolwiek dokumentacji lub oprogramowania w żaden 
sposób, chyba że jest to niezbędne w celu użytkowania dostarczonych towarów. Nabywca nie może 
usuwać informacji producenta – w szczególności naklejek i informacji o prawach autorskich – ani 
wprowadzać innych zmian bez uprzedniej pisemnej zgody Interroll Polska. Interroll Polska zastrzega 
sobie wszelkie inne prawa do jakiejkolwiek dokumentacji lub oprogramowania, w tym kopii. Nabywca 
nie ma prawa tworzyć utworów pochodnych w odniesieniu do jakiejkolwiek dokumentacji lub 
oprogramowania i nie może zbywać ani korzystać z takich utworów pochodnych w odniesieniu do 
jakiejkolwiek dokumentacji lub oprogramowania. 

 
 

VIII. Poufność 
 

1. Nabywca i Interroll Polska zachowają w poufności wszelkie informacje, które od siebie nawzajem 
otrzymają. Powyższe postanowienie obowiązuje również po zakończeniu wszelkich umów. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje w stosunku do informacji: (i) którymi dana 
strona już dysponowała w sposób zgodny z prawem w momencie ich ujawnienia, chyba że takie 
informacje podlegały obowiązkowi zachowania poufności; lub (ii) które dana strona otrzyma w terminie 
późniejszym w sposób niezależny i zgodny z prawem, nie będąc zobowiązaną do utrzymania ich 
w tajemnicy; lub (iii) które są lub staną się powszechnie znane bez naruszenia umowy przez żadną ze 
stron. 

 
 
 
 
Warszawa, 23.09.2021 r. 


