OGÓLNE WARUNKI DO UMOWY SPRZEDAŻY TERMINALI GPRS ORAZ
ŚWIADCZENIA USŁUG MONITORINGU POJAZDÓW
(dalej: „Warunki”)
Postanowienia ogólne
§1
1. W ramach Świadczenia Usług Monitoringu Pojazdów ALIOR LEASING zobowiązuje się do:
a) Świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi Monitoringu Pojazdów
2. Na potrzeby niniejszej OWU oraz jej załączników następujące terminy oznaczają:
a) Producent – producent Terminali GPRS.
b) System Informatyczny – System Alior Leasing
§2
W ramach Umowy ALIOR LEASING po instalacji Terminalu GPRS z kartą SIM, świadczy Użytkownikowi
Usługę, której dokładny zakres określa wybrany przez Użytkownika wariant, BASIC, CAN lub
CAN+DDD. Przed podpisaniem Umowy Użytkownik wybrał odpowiedni wariant usługi i został
poinformowany jakie informacje będą prezentowane w ramach usługi.
§3
1. Ponadto w ramach Usługi ALIOR LEASING zobowiązuje się do uruchomienia i utrzymywania w
Systemie Informatycznym konta Użytkownika. Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi odbiór
i gromadzenie danych transmitowanych z Terminala GPRS 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez
okres 12 miesięcy od daty przekazania danych z Terminala GPRS.
2. Z zastrzeżeniem ust 3, po upływie 12 miesięcy od dnia przekazania danych z Terminala GPRS dane
te mogą zostać usunięte przez ALIOR LEASING z Systemu Informatycznego.
3. Na wniosek Użytkownika, złożony nie później niż 2 tygodnie przez upływem okresu, o którym mowa
w ust. 1, ALIOR LEASING dokona archiwizacji zgromadzonych przez Użytkownika danych. Dane, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną zapisane przez ALIOR LEASING na płycie CD, a
następnie odpłatnie przekazane Użytkownikowi. Po przeprowadzeniu archiwizacji ALIOR LEASING
będzie uprawniony do usunięcia wszelkich danych z Systemu Informatycznego.
§4
1. W celu zawarcia Umowy Użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia ALIOR LEASING
następujących dokumentów:
a) W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
➢
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG),
➢
innych wymaganych przez ALIOR LEASING dokumentów, których wykaz ALIOR
LEASING przekaże Użytkownikowi przed zawarciem Umowy.
b) W przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej:
➢
odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego,
➢
innych wymaganych przez ALIOR LEASING dokumentów których wykaz ALIOR LEASING
przekaże Użytkownikowi przed zawarciem Umowy.
2. W celu uniknięcia wątpliwości ALIOR LEASING oświadcza, iż rozpoczęcie świadczenia Usługi
Monitoringu Pojazdów jest możliwe po zawarciu przez ALIOR LEASING i Użytkownika Umowy i
zamontowaniu Terminali GPRS z Kartami SIM.
3. Termin Uruchomienia Świadczenia Usługi Monitoringu Pojazdów wynosi 1 dzień roboczy od
daty montażu Terminala GPRS.
4. O uruchomieniu Usługi ALIOR LEASING zawiadamia Użytkownika. Wraz z informacją o
uruchomieniu Usługi ALIOR LEASING przesyła Użytkownikowi login i hasło do konta Użytkownika w
Systemie Informatycznym.
5. Użytkownik korzysta z Usługi poprzez zalogowanie się w Systemie Informatycznym. Zalogowanie
się polega na wpisaniu przekazanego przez ALIOR LEASING loginu i hasła.
6. Warunki techniczne dotyczące korzystania z Usługi są następujące:
a) Połączenie z siecią Internet, o przepustowości minimum 128/128 Kb/s.
b) Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Javascript.
c) Położenie Terminali GPRS w zasięgu sieci telekomunikacyjnej właściwej dla Karty SIM
operatora.
§5
1. W przypadku montażu Terminali GPRS przez ALIOR LEASING Użytkownik jest zobowiązany do
poinformowania ALIOR LEASING o gotowości do udostępnienia Pojazdów w celu zainstalowania
Terminali GPRS w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. O terminie instalowania przez ALIOR LEASING Terminali GPRS, ALIOR LEASING zawiadomi
Użytkownika z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
3. Potwierdzenie zainstalowania przez ALIOR LEASING Terminali GPRS w Pojazdach Użytkownika
odbędzie się na podstawie elektronicznych Protokołów Montaży.
§6
1. Użytkownik jest zobowiązany między innymi do:
a) Korzystania z Terminali GPRS i Kart SIM zgodnie z załączoną do nich instrukcją obsługi,
wskazówkami ALIOR LEASING oraz ich przeznaczeniem.
b) Używania Kart SIM tylko w zainstalowanych Terminalach GPRS.
c) Ochrony Terminali GPRS i Kart SIM przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą.
d) Zapłaty na rzecz ALIOR LEASING miesięcznego abonamentu, jak również opłat dodatkowych, które
są wyszczególnione w umowie bądź będą przedmiotem późniejszych negocjacji.
f) Wykonywania obowiązków wynikających z Umowy i Warunków.
g) Korzystania z Usługi w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w dane
dostępne za pośrednictwem Systemu Informatycznego.
h) Niezwłocznego wylogowania się z Systemu Informatycznego po zakończeniu jego użytkowania.
i) Niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenia, zakłócenia
pracy Systemu Informatycznego lub utraty danych znajdujących się w Systemie Informatycznym.
j) Niezwłocznego poinformowania ALIOR LEASING o wszelkich zdarzeniach związanych z naruszeniem
obowiązków wskazanych w punktach poprzedzających, w tym w szczególności o wszelkich
zdarzeniach związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa.
2. Użytkownik nie może samodzielnie zainstalować Terminali GPRS i kart SIM w innym pojeździe. Na
dodatkowe zlecenie Klienta i za dodatkową opłatą, Alior Leasing może dokonać demontażu
lokalizatora GPS i jego ponownego montażu po rewitalizacji w innym wskazanym przez Klienta
pojeździe.
3. W każdym przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Terminala GPRS i karty SIM Użytkownik
ma obowiązek zawiadomić ALIOR LEASING o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 2 dni od zaistnienia jednego z powyższych zdarzeń.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać:
a) Imię i nazwisko lub firmę Użytkownika.
b) Numer Umowy, której dotyczy zgłoszenie.
c) Numer seryjny Terminala GPRS, którego dotyczy zgłoszenie.
5. Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie przez Użytkownika Terminala GPRS lub Kart SIM nie zwalania
Użytkownika z obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności z wypłaty wynagrodzenia.
Niezależnie od powyższego, w takim przypadku ALIOR LEASING przedstawi Użytkownikowi warunki
umożliwiające kontynuowanie współpracy, w tym między innymi warunki udostępnienia nowego
Terminala GPRS.
6. Ponadto Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Systemem Informatycznym, akceptuje jego
rozwiązania techniczne i funkcjonalność.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku
otrzymania przez ALIOR LEASING zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym

charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, ALIOR LEASING
uprawniony jest do uniemożliwienia dostępu do wskazanych danych. W celu uniknięcia wątpliwości
ALIOR LEASING podkreśla, iż nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę
powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść posiada charakter bezprawny.
8. Ponadto Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania Usługi zgodnie z prawem, dobrymi
obyczajami oraz w sposób nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów ALIOR
LEASING, a także nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Usługi.
9. Użytkownik nie może dokonywać jakichkolwiek zmian, poprawek, udoskonaleń Terminala GPRS i
Karty SIM.
10. Za działania i zaniechania Użytkowników Użytkownik odpowiada, jak za działania i zaniechania
własne.
§7
1. ALIOR LEASING świadczy Usługę w zakresie istniejących możliwości technicznych w ramach zasięgu
operatora publicznego, dostarczającego Kartę SIM.
2. ALIOR LEASING zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi, ze
względu na prace konserwacyjne lub prace związane z modyfikacją Usługi. W przypadku gdy
planowana przerwa zaprzestania usługi jest dłuższa niż 4 godziny poinformuje o tym Użytkownika.
3. ALIOR LEASING nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Usługi, o ile niemożność
ta była spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Użytkownika lub też była wynikiem
naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy, warunków lub innych dokumentów
wydawanych na ich podstawie.
4. ALIOR LEASING nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania przez Użytkownika z
Usługi.
5. ALIOR LEASING nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodnego z Umową wykorzystania
Terminali GPRS lub Kart SIM przez Użytkownika.
6. ALIOR LEASING nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Usługi jeżeli fakt ten
spowodowany jest okolicznościami powstałymi po zawarciu Umowy takich: powódź, pożar, trzęsienie
ziemi oraz inne przypadki działania siły wyższej, takie jak wojna i działania wojenne itp. Jeżeli z
powodu wyżej wymienionych okoliczności ALIOR LEASING nie jest w stanie wykonywać Usługi
zawiadomi on na piśmie Użytkownika o ich wystąpieniu, oraz przewidzianym czasie ich trwania, a
nadto o ustaniu wyżej wymienionych okoliczności.
7. ALIOR LEASING nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Sposób w jaki Użytkownik korzysta z Usługi, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
b) Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła i loginu Użytkownika, niezależnie
od przyczyny która to spowodowała.
c) Bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w System Informatyczny, w
szczególności włamania i wirusy komputerowe.
d) Sposób wykorzystania przez Użytkownika informacji wynikających z Usługi.
e) Zabezpieczenia danych oraz oprogramowania używanego przez Użytkownika w sieci
komputerowej wykorzystywanej do korzystania z Systemu Informatycznego.
f) Szkody wynikłe z braku stosowania przez Użytkownika zabezpieczeń danych.
g) Awarie lub uszkodzenie Terminala GPRS, wynikające z niewłaściwych warunków pracy dla danego
typu urządzeń.
h) Opóźnienia w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych przez Terminal GPRS w związku z opóźnieniami
operatora GSM.
i) Awarie lub blokadę ogólnoświatowego systemu nawigacji satelitarnej.
j) Awarie zasilania energią elektryczną o czasie trwania dłuższym niż techniczne możliwości
podtrzymywania zasilania awaryjnego serwera posiadane przez ALIOR LEASING.
k) Pozycję pojazdu w miejscach o silnym natężeniu sygnałów zakłócających pracę urządzeń
radiowych.
l) Jakiekolwiek nieprawidłowości działania Terminali GPRS wynikłe wskutek ich naprawy lub
modyfikacji przez osoby inne niż ALIOR LEASING lub przez niego upoważnione.
m) Jeżeli praca Terminali GPRS zostanie zakłócona poprzez ich uszkodzenie przez Użytkownika lub
osoby trzecie, a w szczególności w przypadku pozbawienia (braku) możliwości wysyłania lub
odbierania fal elektromagnetycznych lub ich ograniczenia w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe
działanie Terminali GPRS.
§8
Warunki gwarancji na Świadczenie Usług GPRS
1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Usługi.
2.Reklamacja powinna zostać przesłana w formie elektronicznej na adres asystentgps@aliorleasing.pl
W tytule wiadomości należy wpisać „Reklamacja”.
3. Przesłana reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a) Imię i nazwisko lub firmę Użytkownika.
b) Adres e-mail Użytkownika.
c) W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się w sprawach złożonej
reklamacji.
d) Przedmiot reklamacji, w tym numer seryjny Terminala GPRS, którego dotyczy reklamacja.
e) Okoliczności uzasadniające reklamację.
4. W odniesieniu do reklamacji osób fizycznych, ALIOR LEASING udzieli odpowiedzi na reklamację w
terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach,
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, ALIOR
LEASING określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, przy czym nie
będzie on dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. ALIOR LEASING niezwłocznie powiadomi Użytkownika o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji,
w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.
6. Wniesienie reklamacji przez Użytkownika nie wstrzymuje obowiązku zapłaty przez niego
wynagrodzenia wynikającego z Umowy.
§9
Warunki Gwarancji na Terminal GPRS
1. Przedmiotem gwarancji są Urządzenia takie jak Terminal GPRS zakupiony w ramach Umowy.
W dalszej części tego paragrafu zwane jako Urządzenia.
2. Okres gwarancji jest bezterminowy i obejmuje cały okres trwania usługi pod warunkiem nie
przerwania trwania usługi.
3. Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania Użytkownikowi Urządzenia poprzez zamontowanie
na jego zlecenie w wyznaczonych Pojazdach Terminali GPRS lub w przypadku gdy montaż odbywa się
w zakresie Użytkownika to decyduje data otrzymania przez niego Urządzeń.
4. W okresie gwarancji ALIOR LEASING zobowiązuje do bezpłatnego usunięcia wad Terminala GPRS.
Ze względu na brak możliwości naprawy Urządzenia na miejscu u Użytkownika odbywa się to poprzez
wymianę na całkowicie nowy Terminal GPRS. Dzięki takiemu zabiegowi Użytkownik ma skrócony do
minimum czas, w którym ma niesprawne Urządzenie.
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w
Urządzeniu, dokładna ekspertyza zdemontowanego Urządzenia odbywa się w siedzibie Producenta.
6. Gwarancją nie są objęte wady wynikające z :
a) Uszkodzeń mechanicznych (takich jak chociażby uszkodzenia wynikające z wysokonapięciowego
uruchamiania pojazdów szczególnie w warunkach zimowych ).
b) Niewłaściwego montażu (gdy Użytkownik wykonywał montaż Terminala GPRS we własnym
zakresie).
c) Niewłaściwego użytkowania lub przechowywania Urządzenia.
d) Stwierdzenia przez ALIOR LEASING otwarcia Urządzenia lub jakiejkolwiek ingerencji mechanicznej
we wnętrzu Urządzenia, w szczególności wynikającej z napraw dokonywanych przez Użytkownika.
7. Sposób realizacji reklamacji ( w ramach gwarancji ) :

a) Użytkownik po stwierdzeniu wady w Urządzeniu zgłasza do ALIOR LEASING pisemnie reklamację.
W dokumencie tym należy podać numer Urządzenia (można podać z protokołu odbioru) oraz numer
rejestracyjny Pojazdu, w którym to Urządzenie jest zamontowane.
b) ALIOR LEASING potwierdza pisemnie przyjęcie zgłoszenia i organizuje przyjazd do Użytkownika
serwisanta do wymiany Urządzenia. Wymiana zostanie dokonana w przeciągu 7 dni roboczych.
Termin serwisu ALIOR LEASING przekazuje Użytkownikowi w formie pisemnej i w tym czasie
Użytkownik musi udostępnić pojazd w którym jest zamontowane reklamowane Urządzenie.
c) UWAGA : ALIOR LEASING zobowiązuje się dokonać bezpłatnego serwisu w ramach gwarancji tylko
w dni robocze. Za pracę w dni wolne od pracy ma prawo obciążyć Użytkownika kwotą 100,- pln
( słownie złotych : sto ).
d) W trakcie wymiany gdy serwisant stwierdzi uszkodzenia Urządzenia opisane w ustępie 6
niniejszego paragrafu ( punkty: a, b, c ), spisuje na miejscu protokół w którym opisuje ten fakt. W tym
przypadku też dochodzi do wymiany Urządzenia na sprawne, lecz koszty naprawy uszkodzonego
Urządzenia, oraz koszty dojazdu obciążają Użytkownika. ALIOR LEASING za w/w czynności czyli
naprawę i dojazd wystawi fakturę VAT i prześle Użytkownikowi.
e) Po wymianie niesprawnego Urządzenia, Użytkownik może dalej korzystać z możliwości jakie daje
mu Umowa. Reklamowane Urządzenie jest naprawiane u producenta i zostaje jego własnością.
f) UWAGA : gdy podczas naprawy Urządzenia u Producenta zostanie stwierdzony przypadek opisany
w ustępie 6, punkt d niniejszego paragrafu, koszt naprawy i dojazdu obciąża Użytkownika.
8. Okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o okres w którym Użytkownik nie może korzystać z
Umowy.
9. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa ALIOR LEASING wyłącza swoją
odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek szkody powstałej w skutek wady Urządzenia, poza
odpowiedzialnością wynikającą z niniejszej Umowy.
10. W przypadku gdy Użytkownik nie będzie respektował terminów wyznaczonych w celu usunięcia
usterki Terminala GPRS i odkładał możliwość dokonania serwisu ALIOR LEASING ma prawo przedłużyć
termin obowiązywania gwarancji tylko o 7 dni ( które wynikają z ustępu 7, punkt b niniejszego
paragrafu).
§ 10
1. Użytkownik powierza ALIOR LEASING, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., zwanego dalej: RODO, przetwarzanie danych
osobowych następujących podmiotów:
- użytkownicy Pojazdu: imię i nazwisko, email, nr telefonu, nazwa klienta, oraz wszelkie inne dane
osobowe, stosownie do rozszerzenia funkcjonalności Systemu informatycznego.
2. ALIOR LEASING zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu
określonym w niniejszej Umowie, chyba że obowiązek przetwarzania wynika z obowiązującego prawa
(w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania ALIOR LEASING informuje Użytkownika o tym
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes
publiczny). ALIOR LEASING zachowa w tajemnicy przed osobami i podmiotami trzecimi treść
powierzonych danych osobowych. Obowiązek ten nie obejmuje organów uprawnionych do żądania
powyższych danych z mocy przepisów prawa oraz podmiotów, którym zostanie powierzone przez
ALIOR LEASING przetwarzanie danych w trybie określonym poniżej.
3. Rodzaj danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy nie stanowi
szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
4. Użytkownik wyraża zgodę na podpowierzenie przetwarzania powierzonych danych osobowych
podmiotom, przy pomocy których ALIOR LEASING wykonuje swoją działalność, takim jak np.
dostawcy usług IT, usług doradztwa i audytu itp. (zgoda ogólna). Jeżeli ALIOR LEASING zamierza
zmienić zakres podpowierzenia poprzez zastąpienie lub dodanie określonych podmiotów, to musi
uprzednio poinformować Użytkownika o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie)
podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych, a także o
charakterze podpowierzenia, zakresie danych i czasie trwania podpowierzenia. O ile Użytkownik nie
wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, ALIOR LEASING
uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
5. ALIOR LEASING zobowiązuje się pomagać Użytkownikowi poprzez odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane
dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO.
6. ALIOR LEASING zobowiązuje się pomagać Użytkownikowi w wywiązywaniu się z obowiązków
określonych w art. 32-36 RODO, jak również podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32
RODO.
7. ALIOR LEASING zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych uzyskają wyłącznie osoby
upoważnione, zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
8. ALIOR LEASING udostępni Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Użytkownikowi lub audytorowi
upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do
nich.
9. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy ALIOR LEASING jest upoważniony do
usunięcia lub zwrócenia Użytkownikowi wszelkich danych osobowych, chyba że obowiązujące prawo
nakazuje przechowywanie danych osobowych.
§ 11
1. Każda ze stron zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych, w rozumieniu ust. 2, dotyczących
drugiej Strony, jakimkolwiek osobom trzecim. Zobowiązanie do nieujawniania Informacji Poufnych
obejmuje bezterminowo wszelkie formy przekazywania informacji, a także obowiązuje bez względu
na przyczynę ich ujawniania z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych.
2. „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje, jakie w związku z wykonywaniem Umowy,
bądź przy okazji jej wykonywania strona otrzymała w jakiejkolwiek formie od drugiej strony, lub o
których dowiedziała się wykonując Umowę. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.
3. Nie stanowi naruszenia zasady poufności ujawnienie Informacji Poufnych:
a) Sądom, prokuratorowi lub innym instytucjom lub organom uprawnionym do żądania
ujawnienia Informacji Poufnych z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa i na
ich uprawnione żądanie, w takim przypadku strona ujawniająca zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić o fakcie i zakresie ujawnienia Informacji Poufnych drugą Stronę.
b) Osobom trzecim, którymi Strona posługuje się do wykonywania Umowy - w zakresie niezbędnym
do wykonania Umowy.
c) które następuje w związku z uzyskaniem danych o lokalizacji Pojazdu na podstawie umowy o
finansowanie zawartej z ALIOR LEASING.
§ 12
1. ALIOR LEASING jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
następujących przypadkach:
a) Użytkownik zalega co najmniej 1 miesiąc z zapłatą wynagrodzenia i pomimo dodatkowego terminu
wyznaczonego pisemnie przez ALIOR LEASING nie dokonuje płatności.
b) Gdy na skutek zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji (dotyczących działalności
Użytkownika) okaże się, że ALIOR LEASING nie może wykonywać Umowy.
c) W przypadku podania przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych informacji,
które w ocenie ALIOR LEASING mogą zagrażać prawidłowej realizacji Umowy.
d) Użytkownik pomimo upomnienia wykorzystuje Terminale GPRS lub Karty SIM w sposób
sprzeczny z Umową i ich przeznaczeniem lub nie zaprzestaje istotnych naruszeń Umowy.
e) Użytkownik wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z prawem.
2. W przypadku rozwiązania przez ALIOR LEASING Umowy zgodnie z ustępem 1, punkty c÷e
Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ALIOR LEASING kary umownej, w wysokości 300,zł netto ( słownie złotych : trzysta ) , za każde obsługiwane w ramach umowy Urządzenie.

§ 13
1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności
pozostałych postanowień Umowy. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy, a
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się te przepisy.
2. W przypadku rozbieżności między niniejszymi Warunkami, a Umową pierwszeństwo zastosowania
mają postanowienia Umowy.
3. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na zlecenie przez ALIOR LEASING osobie trzeciej windykacji
nieuiszczonych przez Użytkownika zobowiązań. Koszty takiej windykacji ponosi Użytkownik.
4. Przelew praw Użytkownika z Umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody ALIOR
LEASING. ALIOR LEASING jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy na osoby trzecie, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
5. Podział niniejszych Warunków na paragrafy oraz nadanie poszczególnym paragrafom tytułów ma
jedynie znaczenie porządkujące i nie powinien wpływać na ich wykładnię.
6. Sądem właściwym dla sporów powstałych na tle lub w związku z Umową jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby ALIOR LEASING.
7. ALIOR LEASING jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne
przewidziane w niniejszych Warunkach.
8. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych Warunków i Umowy obowiązują
przepisy kodeksu cywilnego.
9. Z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w niniejszych Warunkach wszelkie uzgodnienia,
oświadczenia, zmiany bądź uzupełnienia Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Forma pisemna pod rygorem nieważności dotyczy również rozwiązania
Umowy lub odstąpienia od niej.
10. Użytkownik potwierdza poniższym podpisem, iż zapoznał się z Warunkami i akceptuje.

