Umowa sprzedaży urządzenia do przesyłania danych
(dalej zwana „Umową”) zawarta w ………………………, dnia ………………………………
POMIĘDZY:
Spółką Garmin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326980, numer
VAT 525-246-38-54

dalej zwaną „Sprzedawcą”,

reprezentowaną przez: Przemysław Łojek

A

Imię i nazwisko (lub firma): ……………………………………….……….…………………………..…
Numer PESEL (lub NIP): ………………………………..…………………………………….…………
Adres:……………………………….………………….……………………………………….………….
Adres e-mail:……………………………………….………….……………………………………..……
Nr tel. do kontaktu: ……………………………………………..…………………………….………….

dalej zwaną (zwanym) „Nabywcą”,
dalej łącznie zwanymi „Stronami”.

§1
Na podstawie niniejszej Umowy, Sprzedawca w zamian za zapłatę uzgodnionej ceny sprzedaje
Nabywcy urządzenie „Astro 320”, numer seryjny …………………………………………………. –
będące urządzeniem nadawczym ze zintegrowanych odbiornikiem GPS oraz odbiornikiem
zaprojektowanym do lokalizowania urządzenia nadawczego (dalej zwane łącznie
„Urządzeniami”, odrębnie urządzenie nadawcze dalej zwane „Nadajnikiem”, a odbiornik zwany
„Odbiornikiem”) i zezwala Nabywcy na wykorzystywanie Urządzeń na poniżej wskazanej
częstotliwości radiowej.
§2
1.

Sprzedawca ma prawo wykorzystywać Urządzenia na częstotliwości radiowej 154,400 MHz
na podstawie pozwolenia radiowego nr RRL/A/C/0022/2012 wydanego przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ważnej do 31 stycznia 2020 r.

2.

Urządzenia są dostarczane wraz ze Specyfikacją. Specyfikacja zawiera informacje na temat
właściwego wykorzystywania Urządzeń.

3.

Z tytułu nabycia Urządzeń, Nabywca zapłaci Sprzedawcy kwotę brutto 2999 zł przelewem
bankowym lub przy odbiorze Urządzeń, według wyboru Nabywcy.

4.

W przypadku zapłaty przelewem bankowym, zgodnie z postanowieniem punktu 3 powyżej,
Nabywca będzie zobowiązany do zapłacenia kwoty wskazanej w punkcie 3 na następujący
rachunek: PL55 1600 1127 0003 0127 4927 1001 w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy.

5.

Po otrzymaniu zapłaty zgodnie z punktem 4, Sprzedawca wyśle na własny koszt Urządzenia
Nabywcy w terminie 14 dni roboczych.

6.

Po otrzymaniu zapłaty zgodnie z punktem 3, Sprzedawca wystawi i dostarczy Nabywcy
razem z Urządzeniami dokument sprzedaży.

7.

W przypadku zapłaty przelewem bankowym zgodnie z punktem 3, jeżeli Nabywca nie
zapłaci uzgodnionej kwoty w terminie wskazanym w punkcie 4 powyżej to po upływie
przedmiotowego terminu Umowa zostanie uznana za niezawartą.

8.

W celu umożliwienia właściwego funkcjonowania Urządzeń, Sprzedawca zezwala Nabywcy
na wykorzystywanie Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na częstotliwości
radiowej wskazanej i w okresie wskazanym w punkcie 1 powyżej.

9.

Sprzedawca udziela Nabywcy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy niewyłącznej,
nieprzenoszalnej licencji do wykorzystywania oprogramowania wbudowanego w Urządzenia
i ich składniki, koniecznego do właściwego wykorzystywania Urządzeń zgodnie z Umową.
§3

1.

Wykorzystywanie Urządzeń przy użyciu fal radiowych w zabronionym paśmie częstotliwości
jest bezprawne.

2.

Wykorzystywanie Urządzeń w sposób niezgodny z niniejszą Umową i Specyfikacją jest
niedozwolone. Dotyczy to zmian parametrów technicznych dowolnego z Urządzeń oraz
zmian dokonanych w oprogramowaniu Urządzeń.

3.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Urządzeń, Nabywca powinien bezzwłocznie
zawiadomić Sprzedawcę o wszelkich dostrzeżonych w Urządzeniach problemach z ich
działaniem lub o próbach wprowadzenia zmian do Urządzeń przez osoby trzecie.
§4

W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania pozwolenia radiowego Sprzedawcy
wskazanego w paragrafie 2 punkcie 1, Sprzedawca przedłuży możliwość korzystania przez
Nabywcę z Urządzeń na częstotliwościach w niej wskazanych w okresie przedłużenia okresu
obowiązywania licencji.
§5
1.

Nabywca oświadcza, że jest należycie poinformowany, że właściwe funkcjonowanie
Urządzeń zależy od odległości pomiędzy Nadajnikiem a Odbiornikiem oraz od warunków
terenowych pomiędzy Nadajnikiem a Odbiornikiem, ponieważ warunki terenowe mogą mieć
wpływ na rozchodzenie się fal radiowych wysyłanych przez Nadajnik.

2.

Nabywca oświadcza, że jest należycie poinformowany, że właściwa praca składnika GPS
Odbiornika zależy od warunków terenu, na którym działa Odbiornik. System GPS nie jest
dostarczany przez Sprzedawcę, wobec tego Sprzedawca nie ma wpływu na jego właściwe
funkcjonowanie.
§6

1.

Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów realizacji Umowy oraz wykonywania żądań organów
publicznych.

2. Nabywca oświadcza, że jest świadomy prawa wglądu do jego danych osobowych i ich
poprawiania. Nabywca oświadcza, że przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, zgodnie
z punktem 1 powyżej.
3. Administratorem danych osobowych Nabywcy dla celów realizacji niniejszej Umowy jest
Garmin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181.
4. Sprzedawca ma prawo do przekazywania danych osobowych swoim agentom i
przedstawicielom dla celów wykonania niniejszej Umowy oraz organom władz publicznych w
celu wykonania ich żądań.
§7
1. Dokument „Ogólnych warunków gwarancji producenta” (General terms of manufacturer
warranty) – załączony do niniejszej Umowy – jest dostarczony wraz z Urządzeniami.
Sprzedawca zobowiązuje się do dokonywania napraw Urządzeń bez dodatkowych opłat,
zgodnie z warunkami opisanymi w wyżej wymienionym dokumencie. Do wszelkich
zawiadomień z tytułu gwarancji zastosowanie ma punkt 2 poniżej.
2. Strony Umowy uznają komunikację na piśmie w formie listu poleconego oraz poczty
elektronicznej za skuteczne metody komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej.
4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach.
5. Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.

………………………………..

………………………………..

Nabywca (imię i nazwisko)

Przedstawiciel Sprzedawcy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszej
Umowy i na przekazywanie moich danych osobowych agentom i przedstawicielom Sprzedawcy oraz na żądanie
władzom publicznym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

………………………………………………..
(imię i nazwisko, data)

