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9USŁUGI TEXA

TEX@INFO: Umowa na dostarczanie biuletynów technicznych 
oraz usług konsultacji interaktywnej i telefonicznej

OPIS KONTRAHENTÓW
DANE KLIENTA         DANE DYSTRYBUTORA

Nazwa Pieczątka dystrybutora z pełną nazwą

NIP

Adres Kod Pocztowy Region

Miasto Telefon

Fax Telefon komórkowy E-mail

Data wejścia w życie Umowy (równolegle z 
Umową Texpack) Czas trwania 

Umowy

12 miesięcy 24 miesiące inny (określić)

 

Nowa umowa Przedłużenie umowy

OPIS KATEGORII DIAGNOSTYCZNEJ I TYP USŁUG ZAMAWIANYCH PRZEZ KLIENTA
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A) PRZESYŁANIE BIULETYNÓW

B) CALL CENTER B) CALL CENTER B) CALL CENTER

C) USŁUGA “SZUKAJ” C) USŁUGA “SZUKAJ” C) USŁUGA “SZUKAJ”

OPIS URZĄDZENIA TEXA DLA KTÓREGO ZAMAWIANA JEST USŁUGA ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ OPŁATA 
ROCZNA

NUMER SERYJNY NAZWA HANDLOWA URZĄDZENIA /OPROGRAMOWANIA    TYP USŁUG

         D (A+B)

         E (A+B+C)

         F (A+C)

Uzgodniona opłata za pierwszy okres obowiązywania Umowy (bez VAT)

Roczna opłata po pierwszym okresie (bez VAT)

Kontrahenci (w dalszej części Umowy zwani także “Stronami”) potwierdzają, że otrzymali oryginalny egzemplarz niniejszej Umowy, właściwie wypełnionej i podpisa-
nej. 

....................................................  dnia  ................................................
(Miejsce i data podpisania)

             Dystrybutor                                                                                      Klient                     
                                                                  

................................................................................                                        ................................................................................      
          (pieczątka i podpis)                                     (pieczątka i podpis)

KOPIA DLA DYSTRYBUTORA



WARUNKI UMOWY

1. STRONY
Stronami niniejszego porozumienia (“Umowy”) są: Klient wskazany powyżej, tj. podmiot zamawiający u Dystrybutora usługi stanowiące przedmiot Umowy (nazywane w dalszej części 
Umowy „Usługami”), oraz Autoryzowany Dystrybutor TEXA, jako podmiot świadczący te usługi na rzecz Klienta, po przedstawieniu mu charakterystyki i sposobu ich zastosowania i 
wystawiający fakturę sprzedaży. 
2. PRZEDMIOT UMOWY
W zależności od wyboru KATEGORII DIAGNOSTYKI spośród tych wymienionych na pierwszej stronie Umowy, opłata obejmuje jedno z poniżej wymienionych świadczeń:
A)   Przesyłanie, za pośrednictwem Internetu lub innych środków elektronicznych, biuletynów technicznych, informacji oraz innych Usług Informacyjnych uzupełniających oprogramowanie 
stanowiące własność TEXA Spa, używane przez Klienta i opisane powyżej;
B) Usługa konsultacji telefonicznych (call center) z technikami biegłymi w problematyce autodiagnostyki samochodowej;
C) Usługa interaktywna “SZUKAJ”; 
D) opcja A + opcja B;
E) opcja A + opcja B + opcja C;
F) opcja A + opcja C. 
Umowa może dotyczyć tylko jednego rodzaju KATEGORII DIAGNOSTYKI. Klient zainteresowany więcej niż jedną kategorią będzie musiał podpisać odrębną umowę dla każdej z nich.
3. OBOWIĄZYWANIE I CZAS TRWANIA UMOWY
Niniejsza Umowa jest ważna jedynie, jeśli Klient podpisał uprzednio Umowę TEXPACK na to samo urządzenie lub to samo oprogramowanie, zdefiniowane powyżej. 
3.a Nowa Umowa (umowa główna)
Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca, w którym została podpisana, wskazanego na pierwszej stronie, i uznaje się za automatycznie przedłużoną na ten sam okres, o ile nie 
zostanie wypowiedziana na co najmniej 60 dni przed upływem jej ważności. Wcześniejsze wypowiedzenie ze strony Klienta, przed upływem umownego okresu obowiązywania, nie powo-
duje zwrotu opłaty wpłaconej na cały przewidziany okres. 
Jeżeli data podpisania Umowy TEX@INFO nie pokrywa się z datą Umowy głównej TEXPACK (ten sam miesiąc) – jako że została zawarta później, wejście w życie oraz pierwsza opłata 
wynikająca z Umowy będą wyrażone w dwunastych częściach roku tak, aby upływ jej ważności – oraz jej przedłużenie – pokrywały się z datą Umowy głównej TEXPACK. 
Po pierwszym przedłużeniu czas trwania będzie wynosił dwanaście miesięcy lub inny, specjalnie uzgodniony okres, od pierwszego dnia “miesiąca przedłużenia” Usługi wskazanej w zesta-
wieniu. Również w tym przypadku Umowa zostaje automatycznie przedłużona na jeden rok – lub na inny uzgodniony okres – i tak po upływie każdego roku (lub okresu obowiązywania), z 
zastrzeżeniem prawa Stron do jej wypowiedzenia na co najmniej 60 dni przed upływem jej ważności. 
Wcześniejsze wypowiedzenie ze strony Klienta przed upływem umownego okresu obowiązywania nie powoduje zwrotu opłaty wpłaconej na cały przewidziany okres.
3.b PRZEDŁUŻENIE UMOWY
Umowa będzie obowiązywać w okresach pokrywających się z okresem obowiązującym dla istniejącej Umowy głównej TEXPACK.
4. FAKTUROWANIE
4.a Nowa Umowa: Faktury dotyczące Usługi będą wystawiane przez Dystrybutora i wymagane z góry, na kwotę opłaty okresowej wskazanej w zestawieniu na pierwszej stronie.
4.b Przedłużenie Umowy 1: rozszerzenie świadczonych Usług na inne narzędzia TEXA z tej samej kategorii nie powoduje dodatkowego fakturowania jako, że świadczenie uznaje się za 
objęte umową główną.
4.c Przedłużenie Umowy 2: natomiast w przypadku rozszerzenia Usług stanowiących dodatkowy koszt w stosunku do opłaty wynikającej z obowiązującej Umowy głównej, jeżeli data 
wniosku o rozszerzenie nie pokrywa się z datą umowy głównej TEX@INFO, w pierwszym roku opłata za rozszerzenie będzie wyrażona w dwunastych częściach roku. Dzięki temu kolejne 
przedłużenie będzie pokrywać się z datą upływu ważności umowy głównej TEX@INFO. Przy kolejnym przedłużeniu Klient zapłaci jedną opłatę roczną (albo za inny uzgodniony okres), 
stanowiącą sumę opłaty za Umowę główną TEX@INFO oraz za żądane rozszerzenie usługi.
5. AKTUALIZACJA OPŁATY
Koszt opłaty rocznej wskazany w zestawieniu zawartym na pierwszej stronie pozostanie niezmieniony przez pierwszy okres obowiązywania Umowy. W kolejnych latach Dystrybutor zastrze-
ga sobie prawo do uaktualniania jej w zależności od zmian oficjalnego cennika TEXA. W takim przypadku Dystrybutor zawiadomi Klienta na piśmie, na co najmniej miesiąc przed upływem 
rocznego okresu obowiązywania. Klient, w przypadku braku zgody, będzie uprawniony do dokonania ewentualnego wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie. Jeżeli powiadomienie o 
zamianie wysokości opłaty dotrze do Klienta później niż na miesiąc przed upływem rocznego okresu, Klient będzie mógł dokonać ewentualnego wypowiedzenia w okresie jednego miesiąca 
od daty powiadomienia.
W przypadku gdyby powiadomienie Klienta o zmianie opłaty nastąpiło w chwili przedłużenia i/lub w chwili zafakturowania z góry opłaty, Klient będzie mógł wypowiedzieć umowę w terminie 
siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia i/lub faktury wystawionej na kwotę zmienionej opłaty.
W momencie podpisania umowy z klientem, cena abonamentu zostanie ustalona w PLN z równoczesnym podaniem jej równowartości w Euro. W przypadku odnowienia umowy, zastosowa-
na cena może ulec zmianie w następstwie zmiany kursu PLN-EURO.
Koszt opłaty rocznej nie zawiera ewentualnych podatków przewidzianych przepisami podatkowymi.
Do podanej wartości opłaty nalicza się podatek VAT przewidziany prawem.  
6. TRYB DOSTARCZANIA USŁUG
Usługi opisane w poprzedzającym artykule 2 będą dostarczane w jednym z następujących trybów:
a) Przesyłanie biuletynów informacyjnych poprzez Internet lub inne instrumenty elektroniczne lub informatyczne. 
b) Usługa konsultacji telefonicznej. Usługa polega na konsultacji z ekspertem w sprawach techniczno/elektronicznych dotyczących ogólnie rzecz biorąc pojazdów, przez telefon, w dniach 
od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych i okresów przerw wakacyjnych, w ustalonych wcześniej godzinach. Numer telefoniczny pozwalający na korzystanie z Usługi do-
starczany jest przez Dystrybutora. Koszty związane z połączeniem telefonicznym obciążają Klienta.
c) Usługa “SZUKAJ”. Poprzez łącze internetowe. Usługa zapewnia dostęp do centralnej bazy danych TEXA oraz pomoc w konsultowaniu materiałów informacyjnych w celu rozwiązania 
problemów usterek w pojazdach.
Klientowi dostarczane będą Usługi i/lub kombinacje Usług wybranych w zestawieniu “Kategoria Diagnostyczna”. W przypadku niezgodności pomiędzy Usługami wybranymi w zestawieniu 
“Rodzaj Usług”, a opcjami wybranymi w zestawieniu “Kategoria Diagnostyczna”, obowiązują te drugie.
Świadczenie usługi będzie mogło zostać przerwane, ograniczone albo zawieszone w całości lub w części, bez uprzedzenia i bez odszkodowania, w przypadku gdyby Klient podejmował 
działania niezgodne z obowiązującym prawem i przepisami i/lub zachował się w sposób niewłaściwy, przez co rozumie się wszelkie działania także jedynie potencjalnie szkodliwe dla Dyst-
rybutora TEXA i/lub dla TEXA S.p.A., właściciela oprogramowań.  
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dystrybutor zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej problemów związanych z brakiem lub wadliwym działaniem połączeń telefonicznych lub internetowych. 
Klient oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, aby w sposób odpowiedzialny korzystać z informacji i danych uzyskanych podczas korzystania z Usług stanowiących przedmiot 
niniejszej Umowy. Klient jest ponadto świadomy, że dane te mogą nie być wyczerpujące i że winny być używane, jako uzupełnienie własnych umiejętności zawodowych.
8. CESJA UMOWY
Klient wyraża już teraz zgodę na cesję niniejszej Umowy przez Dystrybutora na rzecz innego autoryzowanego dystrybutora wskazanego przez TEXA S.p.A. w przypadku ustania stosunku 
umownego dotyczącego Usług pomiędzy TEXA Spa, a samym Dystrybutorem. 
9. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
Klient zobowiązuje się do zapoznania się z informacjami przekazywanymi przez Dystrybutora TEXA, związanymi z charakterystyką techniczną sprzętu komputerowego, oraz do skrupulat-
nego przestrzegania instrukcji działania Usług dostarczonych na podstawie Umowy. Klient zobowiązuje się do powiadomienia z wyprzedzeniem Dystrybutora o ewentualnej zmianie swojej 
siedziby i do przekazania na piśmie nowego adresu.
10. BRAK PŁATNOŚCI
W przypadku gdyby faktury dotyczące opłaty rocznej nie zostały zapłacone w przewidzianych terminach, Dystrybutor będzie mógł uznać się za zwolnionego z wszelkich zobowiązań 
umownych i podjąć decyzję o zaprzestaniu świadczenia Usługi regulowanej niniejszą umową. W każdym przypadku Klient będzie musiał zapłacić część opłaty za usługę, z której do tej 
chwili korzystał, co nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu większych szkód poniesionych przez Dystrybutora. 
11. ZAWIADOMIENIA 
Wszelkie zawiadomienia pomiędzy Dystrybutorem, a Klientem, związane z niniejszą Umową, będą dokonywane, o ile nie zostało to odmiennie uregulowane, listem poleconym z potwier-
dzeniem odbioru lub faksem na adresy wskazane na pierwszej stronie Umowy. 
12. SPORY
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory, które mogłyby z niej wyniknąć będą poddawane rozstrzygnięciu polskiego sądu właściwego dla siedziby Dystrybutora.
13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych dostarczonych Sprzedawcy także spółce TEXA S.p.A., z siedzibą we Włoszech, Monastier di Treviso 31050 (TV), ulica 1 Maggio 
nr 9 oraz innym firmom z grupy TEXA.
Dane osobowe dostarczone przez Klienta będą traktowane przez TEXA/ Dystrybutora i ich pracowników z zachowaniem najwyższej poufności oraz w poszanowaniu obowiązującego w tej 
materii prawa. TEXA oraz Dystrybutor będą mogli wykorzystywać otrzymane dane dla celów wykonania niniejszej Umowy. 
Ponadto Klient wyraża zgodę, aby dotyczące go dane osobowe mogły być wykorzystywane przez TEXA lub przez Dystrybutora w celu przesyłania materiałów informacyjnych, reklamowych 
i promocyjnych dotyczących inicjatyw handlowych bądź zawiadamiających o nowych produktach, usługach i ofertach, także podmiotów trzecich, związanych z sektorem samochodowym.
Podpisując niniejszą Umowę Klient wyraża zgodę na przekazywanie i na przetwarzanie swoich danych.
Przekazanie danych przez Klienta jest fakultatywne; Klient, który chciałby uniknąć przesyłania danych może już teraz wyrazić swoją niezgodę pisząc na adres: privacy@texa.it.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych osobowych odsyłamy do linka www.texa.it/privacy.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Umowa reguluje wszelkie prawa i obowiązki Stron. 
Wszelkie zmiany warunków i terminów umownych tu opisanych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wszelkie ewentualne porozumienia pisemne i/lub ustne zawarte pomiędzy Stronami i dotyczące tego samego przedmiotu, stają się nieskuteczne i zostają zastąpione niniejszą Umową.
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KOPIA DLA KLIENTA
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9USŁUGI TEXA

TEX@INFO: Umowa na dostarczanie biuletynów technicznych 
oraz usług konsultacji interaktywnej i telefonicznej

OPIS KONTRAHENTÓW
DANE KLIENTA         DANE DYSTRYBUTORA

Nazwa Pieczątka dystrybutora z pełną nazwą

NIP

Adres Kod Pocztowy Region

Miasto Telefon

Fax Telefon komórkowy E-mail

Data wejścia w życie Umowy (równolegle z 
Umową Texpack) Czas trwania 

Umowy

12 miesięcy 24 miesiące inny (określić)

 

Nowa umowa Przedłużenie umowy

OPIS KATEGORII DIAGNOSTYCZNEJ I TYP USŁUG ZAMAWIANYCH PRZEZ KLIENTA
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A) PRZESYŁANIE BIULETYNÓW

B) CALL CENTER B) CALL CENTER B) CALL CENTER

C) USŁUGA “SZUKAJ” C) USŁUGA “SZUKAJ” C) USŁUGA “SZUKAJ”

OPIS URZĄDZENIA TEXA DLA KTÓREGO ZAMAWIANA JEST USŁUGA ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ OPŁATA 
ROCZNA

NUMER SERYJNY NAZWA HANDLOWA URZĄDZENIA /OPROGRAMOWANIA    TYP USŁUG

         D (A+B)

         E (A+B+C)

         F (A+C)

Uzgodniona opłata za pierwszy okres obowiązywania Umowy (bez VAT)

Roczna opłata po pierwszym okresie (bez VAT)

Kontrahenci (w dalszej części Umowy zwani także “Stronami”) potwierdzają, że otrzymali oryginalny egzemplarz niniejszej Umowy, właściwie wypełnionej i podpisa-
nej. 

....................................................  dnia  ................................................
(Miejsce i data podpisania)

             Dystrybutor                                                                                      Klient                     
                                                                  

................................................................................                                        ................................................................................      
          (pieczątka i podpis)                                     (pieczątka i podpis)
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WARUNKI UMOWY

1. STRONY
Stronami niniejszego porozumienia (“Umowy”) są: Klient wskazany powyżej, tj. podmiot zamawiający u Dystrybutora usługi stanowiące przedmiot Umowy (nazywane w dalszej części 
Umowy „Usługami”), oraz Autoryzowany Dystrybutor TEXA, jako podmiot świadczący te usługi na rzecz Klienta, po przedstawieniu mu charakterystyki i sposobu ich zastosowania i 
wystawiający fakturę sprzedaży. 
2. PRZEDMIOT UMOWY
W zależności od wyboru KATEGORII DIAGNOSTYKI spośród tych wymienionych na pierwszej stronie Umowy, opłata obejmuje jedno z poniżej wymienionych świadczeń:
A)   Przesyłanie, za pośrednictwem Internetu lub innych środków elektronicznych, biuletynów technicznych, informacji oraz innych Usług Informacyjnych uzupełniających oprogramowanie 
stanowiące własność TEXA Spa, używane przez Klienta i opisane powyżej;
B) Usługa konsultacji telefonicznych (call center) z technikami biegłymi w problematyce autodiagnostyki samochodowej;
C) Usługa interaktywna “SZUKAJ”; 
D) opcja A + opcja B;
E) opcja A + opcja B + opcja C;
F) opcja A + opcja C. 
Umowa może dotyczyć tylko jednego rodzaju KATEGORII DIAGNOSTYKI. Klient zainteresowany więcej niż jedną kategorią będzie musiał podpisać odrębną umowę dla każdej z nich.
3. OBOWIĄZYWANIE I CZAS TRWANIA UMOWY
Niniejsza Umowa jest ważna jedynie, jeśli Klient podpisał uprzednio Umowę TEXPACK na to samo urządzenie lub to samo oprogramowanie, zdefiniowane powyżej. 
3.a Nowa Umowa (umowa główna)
Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca, w którym została podpisana, wskazanego na pierwszej stronie, i uznaje się za automatycznie przedłużoną na ten sam okres, o ile nie 
zostanie wypowiedziana na co najmniej 60 dni przed upływem jej ważności. Wcześniejsze wypowiedzenie ze strony Klienta, przed upływem umownego okresu obowiązywania, nie powo-
duje zwrotu opłaty wpłaconej na cały przewidziany okres. 
Jeżeli data podpisania Umowy TEX@INFO nie pokrywa się z datą Umowy głównej TEXPACK (ten sam miesiąc) – jako że została zawarta później, wejście w życie oraz pierwsza opłata 
wynikająca z Umowy będą wyrażone w dwunastych częściach roku tak, aby upływ jej ważności – oraz jej przedłużenie – pokrywały się z datą Umowy głównej TEXPACK. 
Po pierwszym przedłużeniu czas trwania będzie wynosił dwanaście miesięcy lub inny, specjalnie uzgodniony okres, od pierwszego dnia “miesiąca przedłużenia” Usługi wskazanej w zesta-
wieniu. Również w tym przypadku Umowa zostaje automatycznie przedłużona na jeden rok – lub na inny uzgodniony okres – i tak po upływie każdego roku (lub okresu obowiązywania), z 
zastrzeżeniem prawa Stron do jej wypowiedzenia na co najmniej 60 dni przed upływem jej ważności. 
Wcześniejsze wypowiedzenie ze strony Klienta przed upływem umownego okresu obowiązywania nie powoduje zwrotu opłaty wpłaconej na cały przewidziany okres.
3.b PRZEDŁUŻENIE UMOWY
Umowa będzie obowiązywać w okresach pokrywających się z okresem obowiązującym dla istniejącej Umowy głównej TEXPACK.
4. FAKTUROWANIE
4.a Nowa Umowa: Faktury dotyczące Usługi będą wystawiane przez Dystrybutora i wymagane z góry, na kwotę opłaty okresowej wskazanej w zestawieniu na pierwszej stronie.
4.b Przedłużenie Umowy 1: rozszerzenie świadczonych Usług na inne narzędzia TEXA z tej samej kategorii nie powoduje dodatkowego fakturowania jako, że świadczenie uznaje się za 
objęte umową główną.
4.c Przedłużenie Umowy 2: natomiast w przypadku rozszerzenia Usług stanowiących dodatkowy koszt w stosunku do opłaty wynikającej z obowiązującej Umowy głównej, jeżeli data 
wniosku o rozszerzenie nie pokrywa się z datą umowy głównej TEX@INFO, w pierwszym roku opłata za rozszerzenie będzie wyrażona w dwunastych częściach roku. Dzięki temu kolejne 
przedłużenie będzie pokrywać się z datą upływu ważności umowy głównej TEX@INFO. Przy kolejnym przedłużeniu Klient zapłaci jedną opłatę roczną (albo za inny uzgodniony okres), 
stanowiącą sumę opłaty za Umowę główną TEX@INFO oraz za żądane rozszerzenie usługi.
5. AKTUALIZACJA OPŁATY
Koszt opłaty rocznej wskazany w zestawieniu zawartym na pierwszej stronie pozostanie niezmieniony przez pierwszy okres obowiązywania Umowy. W kolejnych latach Dystrybutor zastrze-
ga sobie prawo do uaktualniania jej w zależności od zmian oficjalnego cennika TEXA. W takim przypadku Dystrybutor zawiadomi Klienta na piśmie, na co najmniej miesiąc przed upływem 
rocznego okresu obowiązywania. Klient, w przypadku braku zgody, będzie uprawniony do dokonania ewentualnego wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie. Jeżeli powiadomienie o 
zamianie wysokości opłaty dotrze do Klienta później niż na miesiąc przed upływem rocznego okresu, Klient będzie mógł dokonać ewentualnego wypowiedzenia w okresie jednego miesiąca 
od daty powiadomienia.
W przypadku gdyby powiadomienie Klienta o zmianie opłaty nastąpiło w chwili przedłużenia i/lub w chwili zafakturowania z góry opłaty, Klient będzie mógł wypowiedzieć umowę w terminie 
siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia i/lub faktury wystawionej na kwotę zmienionej opłaty.
W momencie podpisania umowy z klientem, cena abonamentu zostanie ustalona w PLN z równoczesnym podaniem jej równowartości w Euro. W przypadku odnowienia umowy, zastosowa-
na cena może ulec zmianie w następstwie zmiany kursu PLN-EURO.
Koszt opłaty rocznej nie zawiera ewentualnych podatków przewidzianych przepisami podatkowymi.
Do podanej wartości opłaty nalicza się podatek VAT przewidziany prawem.  
6. TRYB DOSTARCZANIA USŁUG
Usługi opisane w poprzedzającym artykule 2 będą dostarczane w jednym z następujących trybów:
a) Przesyłanie biuletynów informacyjnych poprzez Internet lub inne instrumenty elektroniczne lub informatyczne. 
b) Usługa konsultacji telefonicznej. Usługa polega na konsultacji z ekspertem w sprawach techniczno/elektronicznych dotyczących ogólnie rzecz biorąc pojazdów, przez telefon, w dniach 
od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych i okresów przerw wakacyjnych, w ustalonych wcześniej godzinach. Numer telefoniczny pozwalający na korzystanie z Usługi do-
starczany jest przez Dystrybutora. Koszty związane z połączeniem telefonicznym obciążają Klienta.
c) Usługa “SZUKAJ”. Poprzez łącze internetowe. Usługa zapewnia dostęp do centralnej bazy danych TEXA oraz pomoc w konsultowaniu materiałów informacyjnych w celu rozwiązania 
problemów usterek w pojazdach.
Klientowi dostarczane będą Usługi i/lub kombinacje Usług wybranych w zestawieniu “Kategoria Diagnostyczna”. W przypadku niezgodności pomiędzy Usługami wybranymi w zestawieniu 
“Rodzaj Usług”, a opcjami wybranymi w zestawieniu “Kategoria Diagnostyczna”, obowiązują te drugie.
Świadczenie usługi będzie mogło zostać przerwane, ograniczone albo zawieszone w całości lub w części, bez uprzedzenia i bez odszkodowania, w przypadku gdyby Klient podejmował 
działania niezgodne z obowiązującym prawem i przepisami i/lub zachował się w sposób niewłaściwy, przez co rozumie się wszelkie działania także jedynie potencjalnie szkodliwe dla Dyst-
rybutora TEXA i/lub dla TEXA S.p.A., właściciela oprogramowań.  
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dystrybutor zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej problemów związanych z brakiem lub wadliwym działaniem połączeń telefonicznych lub internetowych. 
Klient oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, aby w sposób odpowiedzialny korzystać z informacji i danych uzyskanych podczas korzystania z Usług stanowiących przedmiot 
niniejszej Umowy. Klient jest ponadto świadomy, że dane te mogą nie być wyczerpujące i że winny być używane, jako uzupełnienie własnych umiejętności zawodowych.
8. CESJA UMOWY
Klient wyraża już teraz zgodę na cesję niniejszej Umowy przez Dystrybutora na rzecz innego autoryzowanego dystrybutora wskazanego przez TEXA S.p.A. w przypadku ustania stosunku 
umownego dotyczącego Usług pomiędzy TEXA Spa, a samym Dystrybutorem. 
9. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
Klient zobowiązuje się do zapoznania się z informacjami przekazywanymi przez Dystrybutora TEXA, związanymi z charakterystyką techniczną sprzętu komputerowego, oraz do skrupulat-
nego przestrzegania instrukcji działania Usług dostarczonych na podstawie Umowy. Klient zobowiązuje się do powiadomienia z wyprzedzeniem Dystrybutora o ewentualnej zmianie swojej 
siedziby i do przekazania na piśmie nowego adresu.
10. BRAK PŁATNOŚCI
W przypadku gdyby faktury dotyczące opłaty rocznej nie zostały zapłacone w przewidzianych terminach, Dystrybutor będzie mógł uznać się za zwolnionego z wszelkich zobowiązań 
umownych i podjąć decyzję o zaprzestaniu świadczenia Usługi regulowanej niniejszą umową. W każdym przypadku Klient będzie musiał zapłacić część opłaty za usługę, z której do tej 
chwili korzystał, co nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu większych szkód poniesionych przez Dystrybutora. 
11. ZAWIADOMIENIA 
Wszelkie zawiadomienia pomiędzy Dystrybutorem, a Klientem, związane z niniejszą Umową, będą dokonywane, o ile nie zostało to odmiennie uregulowane, listem poleconym z potwier-
dzeniem odbioru lub faksem na adresy wskazane na pierwszej stronie Umowy. 
12. SPORY
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory, które mogłyby z niej wyniknąć będą poddawane rozstrzygnięciu polskiego sądu właściwego dla siedziby Dystrybutora.
13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych dostarczonych Sprzedawcy także spółce TEXA S.p.A., z siedzibą we Włoszech, Monastier di Treviso 31050 (TV), ulica 1 Maggio 
nr 9 oraz innym firmom z grupy TEXA.
Dane osobowe dostarczone przez Klienta będą traktowane przez TEXA/ Dystrybutora i ich pracowników z zachowaniem najwyższej poufności oraz w poszanowaniu obowiązującego w tej 
materii prawa. TEXA oraz Dystrybutor będą mogli wykorzystywać otrzymane dane dla celów wykonania niniejszej Umowy. 
Ponadto Klient wyraża zgodę, aby dotyczące go dane osobowe mogły być wykorzystywane przez TEXA lub przez Dystrybutora w celu przesyłania materiałów informacyjnych, reklamowych 
i promocyjnych dotyczących inicjatyw handlowych bądź zawiadamiających o nowych produktach, usługach i ofertach, także podmiotów trzecich, związanych z sektorem samochodowym.
Podpisując niniejszą Umowę Klient wyraża zgodę na przekazywanie i na przetwarzanie swoich danych.
Przekazanie danych przez Klienta jest fakultatywne; Klient, który chciałby uniknąć przesyłania danych może już teraz wyrazić swoją niezgodę pisząc na adres: privacy@texa.it.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych osobowych odsyłamy do linka www.texa.it/privacy.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Umowa reguluje wszelkie prawa i obowiązki Stron. 
Wszelkie zmiany warunków i terminów umownych tu opisanych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wszelkie ewentualne porozumienia pisemne i/lub ustne zawarte pomiędzy Stronami i dotyczące tego samego przedmiotu, stają się nieskuteczne i zostają zastąpione niniejszą Umową.
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Dystrybutor przekaże producentowi usług - TEXA SpA - podpisaną kopię niniejszej umowy, która stanowić będzie zamówienie na Usługi. Pozostaje uzgod-
nionym, że ceny stosowane przez TEXA są cenami wskazanymi w obowiązującym na dzień podpisania umowy cenniku towarów i usług TEXA, wyrażonymi 
w Euro, oraz uzgodnionymi z Dystrybutorem w dokumencie Warunki Dostawy (Sales Conditions). Ceny ewentualnie wskazane w walucie miejscowej w 
niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie stosunków pomiędzy Dystrybutorem, a Klientem.

KOPIA DLA TEXA S.P.A.
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TEX@INFO: Umowa na dostarczanie biuletynów technicznych 
oraz usług konsultacji interaktywnej i telefonicznej

OPIS KONTRAHENTÓW
DANE KLIENTA         DANE DYSTRYBUTORA

Nazwa Pieczątka dystrybutora z pełną nazwą

NIP

Adres Kod Pocztowy Region

Miasto Telefon

Fax Telefon komórkowy E-mail

Data wejścia w życie Umowy (równolegle z 
Umową Texpack) Czas trwania 

Umowy

12 miesięcy 24 miesiące inny (określić)

 

Nowa umowa Przedłużenie umowy

OPIS KATEGORII DIAGNOSTYCZNEJ I TYP USŁUG ZAMAWIANYCH PRZEZ KLIENTA
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A) PRZESYŁANIE BIULETYNÓW
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A) PRZESYŁANIE BIULETYNÓW

B) CALL CENTER B) CALL CENTER B) CALL CENTER

C) USŁUGA “SZUKAJ” C) USŁUGA “SZUKAJ” C) USŁUGA “SZUKAJ”

OPIS URZĄDZENIA TEXA DLA KTÓREGO ZAMAWIANA JEST USŁUGA ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ OPŁATA 
ROCZNA

NUMER SERYJNY NAZWA HANDLOWA URZĄDZENIA /OPROGRAMOWANIA    TYP USŁUG

         D (A+B)

         E (A+B+C)

         F (A+C)

Uzgodniona opłata za pierwszy okres obowiązywania Umowy (bez VAT)

Roczna opłata po pierwszym okresie (bez VAT)

Kontrahenci (w dalszej części Umowy zwani także “Stronami”) potwierdzają, że otrzymali oryginalny egzemplarz niniejszej Umowy, właściwie wypełnionej i podpisa-
nej. 

....................................................  dnia  ................................................
(Miejsce i data podpisania)

             Dystrybutor                                                                                      Klient                     
                                                                  

................................................................................                                        ................................................................................      
          (pieczątka i podpis)                                     (pieczątka i podpis)
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WARUNKI UMOWY

1. STRONY
Stronami niniejszego porozumienia (“Umowy”) są: Klient wskazany powyżej, tj. podmiot zamawiający u Dystrybutora usługi stanowiące przedmiot Umowy (nazywane w dalszej części 
Umowy „Usługami”), oraz Autoryzowany Dystrybutor TEXA, jako podmiot świadczący te usługi na rzecz Klienta, po przedstawieniu mu charakterystyki i sposobu ich zastosowania i 
wystawiający fakturę sprzedaży. 
2. PRZEDMIOT UMOWY
W zależności od wyboru KATEGORII DIAGNOSTYKI spośród tych wymienionych na pierwszej stronie Umowy, opłata obejmuje jedno z poniżej wymienionych świadczeń:
A)   Przesyłanie, za pośrednictwem Internetu lub innych środków elektronicznych, biuletynów technicznych, informacji oraz innych Usług Informacyjnych uzupełniających oprogramowanie 
stanowiące własność TEXA Spa, używane przez Klienta i opisane powyżej;
B) Usługa konsultacji telefonicznych (call center) z technikami biegłymi w problematyce autodiagnostyki samochodowej;
C) Usługa interaktywna “SZUKAJ”; 
D) opcja A + opcja B;
E) opcja A + opcja B + opcja C;
F) opcja A + opcja C. 
Umowa może dotyczyć tylko jednego rodzaju KATEGORII DIAGNOSTYKI. Klient zainteresowany więcej niż jedną kategorią będzie musiał podpisać odrębną umowę dla każdej z nich.
3. OBOWIĄZYWANIE I CZAS TRWANIA UMOWY
Niniejsza Umowa jest ważna jedynie, jeśli Klient podpisał uprzednio Umowę TEXPACK na to samo urządzenie lub to samo oprogramowanie, zdefiniowane powyżej. 
3.a Nowa Umowa (umowa główna)
Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca, w którym została podpisana, wskazanego na pierwszej stronie, i uznaje się za automatycznie przedłużoną na ten sam okres, o ile nie 
zostanie wypowiedziana na co najmniej 60 dni przed upływem jej ważności. Wcześniejsze wypowiedzenie ze strony Klienta, przed upływem umownego okresu obowiązywania, nie powo-
duje zwrotu opłaty wpłaconej na cały przewidziany okres. 
Jeżeli data podpisania Umowy TEX@INFO nie pokrywa się z datą Umowy głównej TEXPACK (ten sam miesiąc) – jako że została zawarta później, wejście w życie oraz pierwsza opłata 
wynikająca z Umowy będą wyrażone w dwunastych częściach roku tak, aby upływ jej ważności – oraz jej przedłużenie – pokrywały się z datą Umowy głównej TEXPACK. 
Po pierwszym przedłużeniu czas trwania będzie wynosił dwanaście miesięcy lub inny, specjalnie uzgodniony okres, od pierwszego dnia “miesiąca przedłużenia” Usługi wskazanej w zesta-
wieniu. Również w tym przypadku Umowa zostaje automatycznie przedłużona na jeden rok – lub na inny uzgodniony okres – i tak po upływie każdego roku (lub okresu obowiązywania), z 
zastrzeżeniem prawa Stron do jej wypowiedzenia na co najmniej 60 dni przed upływem jej ważności. 
Wcześniejsze wypowiedzenie ze strony Klienta przed upływem umownego okresu obowiązywania nie powoduje zwrotu opłaty wpłaconej na cały przewidziany okres.
3.b PRZEDŁUŻENIE UMOWY
Umowa będzie obowiązywać w okresach pokrywających się z okresem obowiązującym dla istniejącej Umowy głównej TEXPACK.
4. FAKTUROWANIE
4.a Nowa Umowa: Faktury dotyczące Usługi będą wystawiane przez Dystrybutora i wymagane z góry, na kwotę opłaty okresowej wskazanej w zestawieniu na pierwszej stronie.
4.b Przedłużenie Umowy 1: rozszerzenie świadczonych Usług na inne narzędzia TEXA z tej samej kategorii nie powoduje dodatkowego fakturowania jako, że świadczenie uznaje się za 
objęte umową główną.
4.c Przedłużenie Umowy 2: natomiast w przypadku rozszerzenia Usług stanowiących dodatkowy koszt w stosunku do opłaty wynikającej z obowiązującej Umowy głównej, jeżeli data 
wniosku o rozszerzenie nie pokrywa się z datą umowy głównej TEX@INFO, w pierwszym roku opłata za rozszerzenie będzie wyrażona w dwunastych częściach roku. Dzięki temu kolejne 
przedłużenie będzie pokrywać się z datą upływu ważności umowy głównej TEX@INFO. Przy kolejnym przedłużeniu Klient zapłaci jedną opłatę roczną (albo za inny uzgodniony okres), 
stanowiącą sumę opłaty za Umowę główną TEX@INFO oraz za żądane rozszerzenie usługi.
5. AKTUALIZACJA OPŁATY
Koszt opłaty rocznej wskazany w zestawieniu zawartym na pierwszej stronie pozostanie niezmieniony przez pierwszy okres obowiązywania Umowy. W kolejnych latach Dystrybutor zastrze-
ga sobie prawo do uaktualniania jej w zależności od zmian oficjalnego cennika TEXA. W takim przypadku Dystrybutor zawiadomi Klienta na piśmie, na co najmniej miesiąc przed upływem 
rocznego okresu obowiązywania. Klient, w przypadku braku zgody, będzie uprawniony do dokonania ewentualnego wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie. Jeżeli powiadomienie o 
zamianie wysokości opłaty dotrze do Klienta później niż na miesiąc przed upływem rocznego okresu, Klient będzie mógł dokonać ewentualnego wypowiedzenia w okresie jednego miesiąca 
od daty powiadomienia.
W przypadku gdyby powiadomienie Klienta o zmianie opłaty nastąpiło w chwili przedłużenia i/lub w chwili zafakturowania z góry opłaty, Klient będzie mógł wypowiedzieć umowę w terminie 
siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia i/lub faktury wystawionej na kwotę zmienionej opłaty.
W momencie podpisania umowy z klientem, cena abonamentu zostanie ustalona w PLN z równoczesnym podaniem jej równowartości w Euro. W przypadku odnowienia umowy, zastosowa-
na cena może ulec zmianie w następstwie zmiany kursu PLN-EURO.
Koszt opłaty rocznej nie zawiera ewentualnych podatków przewidzianych przepisami podatkowymi.
Do podanej wartości opłaty nalicza się podatek VAT przewidziany prawem.  
6. TRYB DOSTARCZANIA USŁUG
Usługi opisane w poprzedzającym artykule 2 będą dostarczane w jednym z następujących trybów:
a) Przesyłanie biuletynów informacyjnych poprzez Internet lub inne instrumenty elektroniczne lub informatyczne. 
b) Usługa konsultacji telefonicznej. Usługa polega na konsultacji z ekspertem w sprawach techniczno/elektronicznych dotyczących ogólnie rzecz biorąc pojazdów, przez telefon, w dniach 
od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych i okresów przerw wakacyjnych, w ustalonych wcześniej godzinach. Numer telefoniczny pozwalający na korzystanie z Usługi do-
starczany jest przez Dystrybutora. Koszty związane z połączeniem telefonicznym obciążają Klienta.
c) Usługa “SZUKAJ”. Poprzez łącze internetowe. Usługa zapewnia dostęp do centralnej bazy danych TEXA oraz pomoc w konsultowaniu materiałów informacyjnych w celu rozwiązania 
problemów usterek w pojazdach.
Klientowi dostarczane będą Usługi i/lub kombinacje Usług wybranych w zestawieniu “Kategoria Diagnostyczna”. W przypadku niezgodności pomiędzy Usługami wybranymi w zestawieniu 
“Rodzaj Usług”, a opcjami wybranymi w zestawieniu “Kategoria Diagnostyczna”, obowiązują te drugie.
Świadczenie usługi będzie mogło zostać przerwane, ograniczone albo zawieszone w całości lub w części, bez uprzedzenia i bez odszkodowania, w przypadku gdyby Klient podejmował 
działania niezgodne z obowiązującym prawem i przepisami i/lub zachował się w sposób niewłaściwy, przez co rozumie się wszelkie działania także jedynie potencjalnie szkodliwe dla Dyst-
rybutora TEXA i/lub dla TEXA S.p.A., właściciela oprogramowań.  
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dystrybutor zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej problemów związanych z brakiem lub wadliwym działaniem połączeń telefonicznych lub internetowych. 
Klient oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, aby w sposób odpowiedzialny korzystać z informacji i danych uzyskanych podczas korzystania z Usług stanowiących przedmiot 
niniejszej Umowy. Klient jest ponadto świadomy, że dane te mogą nie być wyczerpujące i że winny być używane, jako uzupełnienie własnych umiejętności zawodowych.
8. CESJA UMOWY
Klient wyraża już teraz zgodę na cesję niniejszej Umowy przez Dystrybutora na rzecz innego autoryzowanego dystrybutora wskazanego przez TEXA S.p.A. w przypadku ustania stosunku 
umownego dotyczącego Usług pomiędzy TEXA Spa, a samym Dystrybutorem. 
9. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA
Klient zobowiązuje się do zapoznania się z informacjami przekazywanymi przez Dystrybutora TEXA, związanymi z charakterystyką techniczną sprzętu komputerowego, oraz do skrupulat-
nego przestrzegania instrukcji działania Usług dostarczonych na podstawie Umowy. Klient zobowiązuje się do powiadomienia z wyprzedzeniem Dystrybutora o ewentualnej zmianie swojej 
siedziby i do przekazania na piśmie nowego adresu.
10. BRAK PŁATNOŚCI
W przypadku gdyby faktury dotyczące opłaty rocznej nie zostały zapłacone w przewidzianych terminach, Dystrybutor będzie mógł uznać się za zwolnionego z wszelkich zobowiązań 
umownych i podjąć decyzję o zaprzestaniu świadczenia Usługi regulowanej niniejszą umową. W każdym przypadku Klient będzie musiał zapłacić część opłaty za usługę, z której do tej 
chwili korzystał, co nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu większych szkód poniesionych przez Dystrybutora. 
11. ZAWIADOMIENIA 
Wszelkie zawiadomienia pomiędzy Dystrybutorem, a Klientem, związane z niniejszą Umową, będą dokonywane, o ile nie zostało to odmiennie uregulowane, listem poleconym z potwier-
dzeniem odbioru lub faksem na adresy wskazane na pierwszej stronie Umowy. 
12. SPORY
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory, które mogłyby z niej wyniknąć będą poddawane rozstrzygnięciu polskiego sądu właściwego dla siedziby Dystrybutora.
13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych dostarczonych Sprzedawcy także spółce TEXA S.p.A., z siedzibą we Włoszech, Monastier di Treviso 31050 (TV), ulica 1 Maggio 
nr 9 oraz innym firmom z grupy TEXA.
Dane osobowe dostarczone przez Klienta będą traktowane przez TEXA/ Dystrybutora i ich pracowników z zachowaniem najwyższej poufności oraz w poszanowaniu obowiązującego w tej 
materii prawa. TEXA oraz Dystrybutor będą mogli wykorzystywać otrzymane dane dla celów wykonania niniejszej Umowy. 
Ponadto Klient wyraża zgodę, aby dotyczące go dane osobowe mogły być wykorzystywane przez TEXA lub przez Dystrybutora w celu przesyłania materiałów informacyjnych, reklamowych 
i promocyjnych dotyczących inicjatyw handlowych bądź zawiadamiających o nowych produktach, usługach i ofertach, także podmiotów trzecich, związanych z sektorem samochodowym.
Podpisując niniejszą Umowę Klient wyraża zgodę na przekazywanie i na przetwarzanie swoich danych.
Przekazanie danych przez Klienta jest fakultatywne; Klient, który chciałby uniknąć przesyłania danych może już teraz wyrazić swoją niezgodę pisząc na adres: privacy@texa.it.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych osobowych odsyłamy do linka www.texa.it/privacy.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Umowa reguluje wszelkie prawa i obowiązki Stron. 
Wszelkie zmiany warunków i terminów umownych tu opisanych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wszelkie ewentualne porozumienia pisemne i/lub ustne zawarte pomiędzy Stronami i dotyczące tego samego przedmiotu, stają się nieskuteczne i zostają zastąpione niniejszą Umową.
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