UMOWA WYNAJMU OPROGRAMOWANIA
Numer Klienta
pomiędzy Green-Zones GmbH 10587 Berlin, Helmholtzstraße 2-9, Deutschland
– zwanym dalej Wynajemcą –
a
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@

– zwanym dalej Najemcą –
zostaje zawarta umowa na korzystanie z programu Green-Zones Fleet-App na zasadzie miesięcznego wynajmu.
§ 1 Przedmiot umowy
1) Przedmiotem umowy jest udostępnienie oprogramowania Green-Zones Fleet-App zgodnie z opisem produktu w
załączniku 1 w jego odpowiednio najnowszej wersji. Obejmuje to również wszystkie aktualizacje i zmiany wersji w
okresie obowiązywania umowy.
2) Program Green-Zones Fleet-App i jego dokumentacja są chronione prawem autorskim.
3) Dokumentacja jest dostępna dla najemcy w strefie Green Zones na stronie: https://www.greenzones.eu/pl/system/login.html
4) Po otrzymaniu podpisanej umowy najmu i pierwszej wpłaty (pierwszy czynsz roczny) wynajmujący udostępnia
najemcy dane dostępowe. Najemca z otrzymanymi danymi może zarejestrować się na portalu Wynajemcy i
zapewnić każdemu użytkownikowi indywidualne dane wejściowe.
5) Aktualizacje (Updates) będą wprowadzane za pośrednictwem Apple lub Android App Store/Play Store.
6) Najemca ma prawo do bezpłatnego serwisu. Serwis jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.0016.00h. Dane kontaktowe serwisu zostaną przekazane najemcy na początku umowy.
§ 2 Ochrona danych
1) Najemca zobowiązuje się do samodzielnego zabezpieczenia danych (tablice rejestracyjne i charakterystyki
pojazdów).
2) Wynajemca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub utratę danych spowodowaną brakiem lub
uszkodzeniem kopii zapasowej danych.
3) Dla iOS kopia zapasowa może być wykonana przez Apple, dla systemu Android nie ma dostępnych specjalnych
kopii zapasowych Google.
§ 3 Klucz do oprogramowania i aktualizacje programu
1) Najemca informuje wszystkich swoich użytkowników (kierowców), że muszą oni regularnie łączyć się z Internetem,
aby program działał zgodnie z przeznaczeniem. Najemca jest świadomy, że program przestaje działać 7 dni po
ostatniej udanej kontroli autoryzacji dostępu.
2) Najemca ma prawo do wszystkich aktualizacji programu, niezależnie od wybranego pakietu Fleet App.
§ 4 Prawo autorskie
1) Po opłaceniu umowy za wynajem zgodnie z § 5 tej umowy klient otrzymuje niewyłączne prawo do korzystania z
objętego umową oprogramowania w zakresie przyznanym w niniejszej umowie i na czas trwania umowy.
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§ 5 Opłata za wynajem
1) Miesięczna opłata za wynajem, która jest obliczana raz w roku w skrócie, zależy od wysokości wybranego
pakietu Fleet-App. Najemca wybiera według następującego wyboru. Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.





2)
3)
4)

Pakiet Green-Zones Fleet-App Professional w cenie 29,90 Euro
Pakiet Green-Zones Fleet-App Premium w cenie 99,90 Euro
Pakiet Green-Zones Fleet-App Enterprise w cenie 349,90 Euro
Dodatkowy pakiet kart opcji C (tylko dla pakietu Premium) w cenie 150,00 Euro
Pakiet Green-Zones Fleet-App Small/Mini/Midi/Maxi, CODE [
] za [

] Euro

Podwyżki cen wynajmu w ciągu jednego roku obowiązywania umowy są zasadniczo wykluczone i
ograniczają się jedynie do nowych umów.
Jeżeli Wynajemca podwyższy cenę najmu na początku nowego roku umownego i poinformuje o tym
najemcę do 4 tygodni przed końcem roku umownego, Najemca może rozwiązać umowę w ciągu 14 dni od
otrzymania stosownego zawiadomienia na koniec roku umownego.
Cena wynajmu jest ceną netto i jest płatna z doliczeniem podatku VAT. Faktury wystawione najemcom,
których siedziba znajduje się w UE, są fakturowane netto bez podatku VAT, pod warunkiem, że najemca
przedstawił ważny numer VAT UE.

§ 6 Sposób płatności, obciążenie
1) Najemca otrzymuje fakturę za miesięczny czynsz za 12 miesięcy z góry na początku każdego roku
obowiązywania umowy, która jest płatna pierwszego dnia miesiąca i pobierana w drodze zlecenia zapłaty.
W przypadku, gdy zlecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane, wynajmujący pobiera opłatę manipulacyjną w
wysokości 15,- €, jak również wynikające z tego opłaty bankowe i blokuje wszelki dostęp do usług, aż do
momentu uregulowania wszystkich roszczeń.
2) Płatność dokonywana jest corocznie za pomocą zlecenia zapłaty SEPA dla przedsiębiorstw. W tym celu
Najemca podpisuje korporacyjne pełnomocnictwo do polecenia zapłaty SEPA za powtarzające się
płatności w dwóch wersjach, po jednej kopii, z których każdą udostępnia Wynajemcy i jego bankowi.
3) Formularz międzynarodowego upoważnienia do polecenia zapłaty dla przedsiębiorstw SEPA stanowi
załącznik 1 do niniejszej umowy. Wypełnione i podpisane zlecenie zapłaty musi zostać przekazane
przedstawicielowi handlowemu Wynajemcy lub wysłane pocztą do Wynajemcy.
4) Jako alternatywę dla punktów 2 i 3 Najemca może wybrać metodę płatności przedpłata / PrePaid zamiast
polecenia obciążenia SEPA z roczną dopłatą w wysokości 5,0% od kwoty płatności. Termin płatności
wynosi 10 dni od otrzymania odpowiedniej faktury na wskazanego e-maila.
Polecenie zapłaty SEPA

Przedpłata / PrePaid

(proszę zaznaczyć wybraną)

§ 7 Okres wynajmu i wypowiedzenie
1) Umowa najmu rozpoczyna się wraz z przekazaniem danych dostępowych do rejestracji Najemcy u
Wynajemcy, które są wysyłane do Najemcy po dokonaniu pierwszej wpłaty rocznej.
2) Wynajem trwa 12 miesięcy i jest automatycznie przedłużany o kolejne 12 miesięcy po wygaśnięciu umowy.
3) Minimalny okres najmu wynosi 12 miesięcy, po czym w każdej chwili możliwe jest wypowiedzenie umowy
bez podania przyczyny z okresem 3 miesięcy dla Najemcy i 6 miesięcy dla Wynajemcy. Wypowiedzenie
musi zostać złożone na piśmie, listownie lub faksem oraz może zostać złożone przez każdą ze stron.
§ 8 Nadzwyczajne wypowiedzenie
1) Wynajemca może również rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia, jeżeli Najemca nie uiści opłaty za
wynajem.
§ 9 Upgrades oraz Downgrades
2) Upgrades (zmiana na pakiet wyższej jakości) są możliwe w dowolnym momencie do pierwszego dnia
miesiąca. Najemca otrzymuje zwolnienie i fakturę za różnicę proporcjonalnie do pozostałej części
bieżącego roku obowiązywania umowy.
3) Downgrades (zmiana na tańszy pakiet) jest możliwy najwcześniej 12 miesięcy po zawarciu umowy, ale
musi zostać zgłoszony Wynajemcy z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
§ 10 Klauzula salwatoryjna
1) Jeżeli jedna z niniejszych klauzul umownych jest nieskuteczna, wtedy Najemca oraz Wynajmujący
zgadzają się, że należy ją interpretować w taki sposób, aby była najbliższa woli stron umowy.
2) Częściowa nieważność postanowień umowy nie unieważnia całej umowy.
3) W przypadku unieważnienia pojedynczego przepisu, zawiera się umowę zastępczą, która jest jak
najbardziej zbliżona do ekonomicznego celu niniejszej umowy.
4) Ogólne Warunki Handlowe Green-Zones mają zastosowanie do aplikacji Fleet-App. Najemca wyraża
zgodę na zastosowanie OHW (załącznik 2) poprzez zawarcie niniejszej umowy.
§ 11 Postanowienia ogólne
1) Wszystkie pytania prawne wynikające z lub związane z aplikacją Fleet-App podlegają prawu niemieckiemu.
2) Miejscem wykonania i jurysdykcją jest Berlin.
3) W przypadku sporów językiem sądowym jest język niemiecki.
- Załącznik 1 Opis produktu - Załącznik 2 OWH 2019-05-14
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