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 UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE SPRZĘTU FIRMY THERMO KING 

KORZYSTAJĄC ZE SPRZĘTU FIRMY THERMO KING („SPRZĘT”) NALEŻĄCEGO DO 
UŻYTKOWNIKA LUB REPREZENTOWANEGO PRZEZ NIEGO PODMIOTU 
(„UŻYTKOWNIK”), UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PONIŻSZE WARUNKI: 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ NA 
OPROGRAMOWANIE („LICENCJA”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE 
SPRZĘTU LUB POBRANIEM AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA.  KORZYSTAJĄC 
ZE SPRZĘTU LUB POBIERAJĄC AKTUALIZACJĘ OPROGRAMOWANIA, 
UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI.  JEŚLI NIE 
WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE NALEŻY 
KORZYSTAĆ ZE SPRZĘTU ANI POBIERAĆ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA.

1. Oprogramowanie i prawa użytkowania   

a. Sprzęt zawiera sterowniki i inne elementy uwzględniające oprogramowanie, oprogramowanie 
firmowe, aplikacje, dokumentację, treści, interfejsy własnościowe, protokoły, komunikaty własnościowe, 
komunikaty sieciowe obszaru sterownika i inne treści dostarczane wraz ze Sprzętem, aktualizowane lub 
zastępowane aktualizacjami oprogramowania, niezależnie od zastosowania pamięci w trybie tylko do 
odczytu, dowolnego nośnika pamięci i jakiejkolwiek innej formy („Oprogramowanie”). 

b. Nasze Oprogramowanie stanowi własność firmy Thermo King Corporation i jej podmiotów 
powiązanych (zwane łącznie „Thermo King,” „nasza firma,” „my,” lub „nas”) i jest przez nią (przez nie) 
dostarczane oraz objęte jej (ich) licencją.  Na podstawie licencji, której warunki opisano poniżej, 
użytkownikowi nie są przekazywane żadne prawa, tytuły własności, udziały ani żadne innego rodzaju 
licencje związane z jakimkolwiek Oprogramowaniem, w tym między innymi żadne prawa autorskie, 
patenty, tajemnice handlowe, znaki handlowe lub inne prawa własności wyszczególnione w niniejszym 
dokumencie.  

c. Na podstawie warunków niniejszej Licencji firma Thermo King niniejszym udziela użytkownikowi 
ograniczoną, niewyłączną, niepodlegającą podlicencjonowaniu licencję na określony okres czasu, na 
korzystanie z Oprogramowania zainstalowanego na Sprzęcie zgodnie z przeznaczeniem.  Wszelkie 
usunięcia, kopiowanie, stosowanie inżynierii odwróconej i inne rodzaje nieautoryzowanego użycia 
Oprogramowania stanowiące naruszenie niniejszej Licencji są surowo zabronione.  Naruszanie 
integralności Sprzętu lub Oprogramowania, instalowanie niezatwierdzonego oprogramowania lub 
podłączanie Sprzętu do niezatwierdzonego sprzętu innych producentów może spowodować utratę 
gwarancji na Sprzęt.  Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani 
deasemblować Oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie działanie jest wyraźnie dozwolone 
przez obowiązujące przepisy prawa, bez względu na to ograniczenie.  

d. Na podstawie warunków Licencji użytkownikowi udzielana jest ograniczona, niewyłączna licencja na 
pobieranie i instalowanie Oprogramowania, które może być udostępniane przez firmę Thermo King.  
Firma Thermo King zapewnia także automatyczne aktualizacje Oprogramowania.  Akceptując niniejszą 
Licencję, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie automatycznych aktualizacji bez żadnego 
dodatkowego powiadomienia.  Użytkownik wyraża także zgodę na ewentualną aktualizację 
Oprogramowania przez dostawcę usług bez żadnego dodatkowego powiadomienia w przypadku 
serwisowania Sprzętu przez autoryzowanego dostawcę usług firmy Thermo King.    

e. Firma Thermo King zastrzega sobie wszelkie prawa udzielone na mocy niniejszej Licencji w sposób 
niejawny.  Licencja ta nie zapewnia na przykład użytkownikowi żadnych praw do: 
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i. kopiowania, modyfikowania, zmieniania, przekazywania ani przenoszenia jakiegokolwiek 
Oprogramowania w całości lub części;  

ii. wynajmowania, dzierżawienia, licencjonowania lub w jakikolwiek inny sposób uzyskiwania 
dostępu do jakiegokolwiek Oprogramowania;  

iii. przenoszenia Oprogramowania (za wyjątkiem zgodności z niniejszą Licencją); 

iv. naruszania, usuwania lub przykrywania znaków handlowych lub informacji dotyczących własności 
należących do Oprogramowania; 

v. dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowywania, podziału, ekstrakcji lub podejmowana 
jakichkolwiek innych prób lub też pomagania innym osobom w stosowaniu inżynierii odwrotnej 
dowolnego Oprogramowania; 

vi. podłączania lub umożliwiania stronom trzecim podłączenia Sprzętu do urządzeń innych 
producentów, których użycie do uzyskiwania dostępu do Oprogramowania lub Sprzętu lub do 
interakcji z nimi nie jest autoryzowane przez firmę Thermo King; oraz 

vii. stosowania lub pomagania stronie trzeciej w stosowaniu protokołów firmy Thermo King, 
interfejsów własnościowych lub innych elementów własności intelektualnej zawartej w 
Oprogramowaniu do projektowania, opracowywania, produkowania, licencjonowania lub 
rozprowadzania urządzeń lub też oprogramowania stron trzecich do uzyskiwania dostępu do 
Oprogramowania lub Sprzętu lub do interakcji z nimi. 

2. Odpowiedzialność użytkownika 

a. Użytkownik wyraża zgodę na obsługiwanie Sprzętu i Oprogramowania w sposób zgodny z 
wszystkimi podręcznikami i wytycznymi. Użytkownik wyraża zgodę, by Sprzęt i Oprogramowanie były 
obsługiwane przez użytkowników dysponujących wymaganą wiedzą i znajomością obsługi urządzeń 
chłodniczych do transportu, w tym między innymi dwukierunkowej obsługi agregatu chłodniczego 
przeznaczonego do transportu, jeśli dotyczy. 

b. W zakresie, w jakim Sprzęt lub Oprogramowanie wchodzą w interakcję z urządzeniami mobilnymi, 
użytkownik wyraża zgodę na niekorzystanie z takich urządzeń mobilnych podczas prowadzenia pojazdów 
oraz poinformuje zatrudnionych przez niego operatorów o zakazie korzystania z takich urządzeń podczas 
prowadzenia pojazdów.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z urządzeń mobilnych 
podczas jazdy jest czynnością niebezpieczną, w związku z czym nie powinno ono być dozwolone. 

3. Korzystnie z informacji  

a. Sprzęt lub Oprogramowanie lub oba te produkty mogą gromadzić i udostępniać informacje na rzecz 
firmy Thermo King. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów prawa w odniesieniu do wszelkich informacji dostarczanych przez użytkownika firmie Thermo 
King za pośrednictwem Sprzętu lub Oprogramowania.  Akceptując niniejszą Licencję i korzystając ze 
Sprzętu i Oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnianie tego 
rodzaju informacji przez firmę Thermo King sprzedawcom, dostawcom usług i innym stronom trzecim, 
tak jak określono to w Polityce prywatności i ochrony danych firmy Trane Technologies dostępnej pod 
adresem: https://www.tranetechnologies.com/privacy-policy.html i dołączonej do niniejszego dokumentu 
w celach referencyjnych, a także Polityki przekazywania informacji o urządzeniach firmy Thermo King 
dostępnej pod adresem: https://europe.thermoking.com/tk-machine-information-policy/ i dołączonych do 
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niniejszego dokumentu w postaci załącznika.  Aby uniemożliwić udostępnianie informacji o urządzeniu 
firmie Thermo King prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do firmy Thermo King pod adres: Opt-
Out@ThermoKing.com.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Thermo King może 
dokonywać modyfikacji lub aktualizacji tej polityki w dowolnej chwili.   

b. Jeśli użytkownik zaakceptował oddzielne warunki telematyki, świadczenia usług, korzystania z 
aplikacji mobilnej lub innej umowy z firmą Thermo King lub wyraził zgodę na ich zaakceptowanie, 
warunki gromadzenia, wykorzystania i ujawniania informacji mogą być zawarte w tego rodzaju 
uzgodnieniach lub umowie.  

4. Przenoszenie licencji  

Użytkownik nie może wynajmować, dzierżawić, odsprzedawać, rozpowszechniać ani podlicencjonować 
Oprogramowania. Użytkownik może przenosić wszelkie prawa licencyjne na Oprogramowanie stronie 
trzeciej w konsekwencji przeniesienia własności Sprzętu pod warunkiem, że takie przeniesienie będzie 
obejmować Sprzęt oraz Oprogramowanie, a strona otrzymująca Sprzęt i Oprogramowanie wyrazi zgodę 
na zastosowanie niniejszej Licencji do przeniesienia i wykorzystania Oprogramowania.  

5. Oprogramowanie innych producentów 

Niezależnie od postanowień niniejszej Licencji Sprzęt może zawierać oprogramowanie innych 
producentów podlegające oddzielnej licencji.  Wszelkie wymagane zatwierdzenia, powiadomienia i 
informacje dotyczące licencji („Powiadomienia dotyczące oprogramowania innych producentów”) 
zostaną dostarczone wraz ze Sprzętem.  Powiadomienia dotyczące oprogramowania innych producentów 
mogą być zawarte w dokumentacji, plikach informacyjnych, na wyświetlaczu urządzenia, na 
wbudowanym serwerze, na stronie internetowej lub na urządzeniu mobilnym wchodzącym w interakcje 
ze Sprzętem.   

6. Rozwiązanie umowy 

Licencja jest przyznawana do momentu wygaśnięcia.  Prawa użytkownika na mocy niniejszej Licencji 
wygasną automatycznie lub w inny sposób utracą ważność bez powiadomienia firmy Thermo King w 
przypadku niewywiązania się z warunków Licencji. Postanowienia 3, 5, 6, 7, 8 i 10 niniejszej Licencji 
obowiązują po rozwiązaniu umowy na dowolnych warunkach.      

7. Wyłączenie gwarancji 

FIRMA TERMO KING NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH 
ZOBOWIĄZAŃ WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W ZAKRESIE DOZWOLONYM 
RZEZ PRAWO FEDERALNE, STANOWE I LOKALNE, ZWIĄZANYCH Z WSZELKĄ 
DOMNIEMANĄ GWARANCJĄ ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO 
CELU WZGLĘDEM OPROGRAMOWANIA OBJĘTEGO NINIEJSZĄ LICENCJĄ. FIRMA THERMO 
KING NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ ŁĄCZNOŚCI DOTYCZĄCEJ PRZESYŁU DANYCH, 
DOSTĘPNOŚCI SIECI ANI CIĄGŁOŚCI LUB BRAKU AWARYJNOŚCI USŁUG ZWIĄZANYCH Z 
OBSŁUGĄ OPROGRAMOWANIA. 

NINIEJSZA GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE MA CHARAKTER WYŁĄCZNY I 
ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POZOSTAŁE WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE 
ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ORAZ WSZELKIE 
GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU, UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA PRODUKTÓW 
MARKI. 
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Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Thermo King nie ponosi odpowiedzialności za straty, 
jakie mogą wynikać z nieprawidłowego działania lub braku działania Sprzętu lub Oprogramowania, 
braku rozpoznania awarii działania Sprzętu lub zaniechania zastosowania zalecanych działań 
naprawczych w związku z działaniem Oprogramowania. 

8. Ograniczenie odpowiedzialności 

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Thermo King lub dowolny z oddziałów, przedstawicieli, 
pracowników lub agentów firmy Thermo King nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe lub 
jakiekolwiek szkody wypadkowe, szczególne, pośrednie ani wynikowe, w tym między innymi szkody 
związane z utratą zysków, uszkodzeniem lub utratą danych, zakłóceniem działań biznesowych, utratą 
możliwości zastosowania, szkody dotyczące pojazdów, zawartości, załadunku produktów lub innego 
rodzaju własności lub też innego rodzaju szkody lub straty handlowe wynikające w związku z 
zastosowaniem lub brakiem możliwości zastosowania Oprogramowania lub oprogramowania innych 
producentów, aplikacji lub usług w związku z wykorzystaniem Oprogramowania, niezależnie od 
przyczyny, poza zakresem odpowiedzialności (umowa, delikt lub inne), nawet w przypadku gdy firma 
Thermo King zostanie poinformowana z wyprzedzeniem o możliwości powstania takich szkód.  

Odpowiedzialność firmy Thermo King względem użytkownika za wszelkie szkody (poza przypadkami 
wymaganymi przez obowiązujące prawo w związku z poniesieniem szkód osobowych) w żadnym 
wypadku nie przekracza łącznej kwoty pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50 USD).  

9. Kontrola eksportu   

Stany Zjednoczone i inne jurysdykcje kontrolują eksport towarów i informacji. Użytkownik zobowiązuje 
się do przestrzegania tego rodzaju ograniczeń i nie dopuszczania się eksportu lub ponownego eksportu 
Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części do krajów lub osób, w przypadku których zabraniają tego 
przepisy prawa dotyczące kontroli eksportu. Korzystając z Oprogramowania, użytkownik deklaruje, iż nie 
przebywa na terenie kraju, w którym tego rodzaju eksport jest zabroniony oraz że jest wymieniony w 
tabeli zakazu zamówień Departamentu Handlowego Stanów Zjednoczonych lub na liście Departamentu 
Skarbu USA dotyczącej specjalnych krajów przeznaczenia. 

10. Postanowienia końcowe 

a. Firma Thermo King może przenieść niniejszą Licencję bez uzyskania wcześniejszej zgody na 
dowolną firmę lub dowolny podmiot powiązany z firmą Thermo King lub też w ramach działań 
związanych z restrukturyzacją, fuzją lub przejęciem.

b. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z przepisami prawa danej 
jurysdykcji w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania.    

c. Użytkownik deklaruje, iż dysponuje prawami, uprawnieniami i możliwościami zaakceptowania 
i zawarcia niniejszej Umowy licencyjnej na oprogramowanie w imieniu własnym lub 
reprezentowanego podmiotu będącego właścicielem Sprzętu.   

Copyright 2020 Thermo King Corporation  


