
Specjalne Warunki i Postanowienia dla Usług 
z zakresu Mobility 
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

www.tuv.com



1. Zakres zastosowania

1.1 Niniejsze Specjalne Warunki i Postanowienia dla 

Usług z zakresu Mobility mają zastosowanie na podstawie 

pkt 1.1 i 1.4. Ogólnych Warunków Transakcyjnych TÜV 

Rheinland Polska Sp. z o.o. a w przypadku sprzeczności 

zachowują pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami 

Transakcyjnymi. 

1.2 Niniejsze Specjalne Warunki i Postanowienia dla Usług  

z zakresu Mobility uważa się za uzgodnione przez Strony  

z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na świadczenie 

odpowiednich usług na podstawie oferty TRP. Klient 

akceptuje je również jako prawnie wiążące dla wszystkich 

kolejnych i dodatkowych zamówień.

1.3 Jeżeli postanowienia indywidualnych umów (umów) 

zawieranych z Klientami zawierały postanowienia 

niezgodne z niniejszymi Specjalnymi Warunkami  

i Postanowieniami, pierwszeństwo mają postanowienia 

tych umów.

2. Poufność informacji

2.1 Postanowienia pkt 9 Ogólnych Warunków 

Transakcyjnych dot. poufności informacji mają 

zastosowanie do umów dot. nadzorowania badań 

homologacyjnych pojazdów, komponentów i układów 

wyłącznie jeżeli pomiędzy Stronami nie zostanie zawarta 

odrębna umowa o zachowaniu poufności. Jeżeli odrębna 

umowa nie zostanie zawarta, Strony wyłączają zastosowanie 

pkt 9.4. lit. b Ogólnych Warunków Transakcyjnych.

3. Dostęp audytorów

3.1 W zakresie nadzorowanych badań homologacyjnych 

pojazdów, komponentów i układów pracownicy krajowych 

organów homologacyjnych Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego będą mieli dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych przeznaczonych do wykonywania tzw. 

ocen świadków. W tym celu należy dokonać uprzedniego 

umówienia terminu. 

4. Przeniesienie użytkowania

4.1 W razie potrzeby TRP w ramach testów/pomiarów odda 

Klientowi w użytkowanie odpowiednie urządzenie testujące 

lub pomiarowe (zwane dalej „Urządzeniem testującym”) 

do użytku na czas trwania testów/pomiarów. Funkcje 

Urządzenia testującego opierają się wyłącznie na opisie 

Urządzenia testującego sporządzonym przez producenta.

4.2 Oddanie w użytkowanie Urządzenia testującego 

następuje nieodpłatnie, chyba że Strony wyraźnie uzgodnią 

inaczej. Koszty związane z użytkowaniem Urządzenia 

testującego, w szczególności koszty energii elektrycznej, 

ponosi Klient.

4.3 TRP ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

uruchomienie Urządzenia testowego. Klient może 

użytkować Urządzenie testowe wyłącznie za wyraźną zgodą 

TRP, pod warunkiem przestrzegania otrzymanej instrukcji.

4.4 Klient może używać Urządzenia testującego wyłącznie 

w zakresie objętym celem umowy zawartej z TRP.  

W szczególności Klient powinien powstrzymać się od 

jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować 

uszkodzenie Urządzenia testującego.

4.5 Klient zobowiązany jest do utrzymania Urządzenia 

testującego w stanie określonym w umowie i zwrócenia 

go w stanie niepogorszonym. Wszelkie wykryte wady 

Urządzenia testującego należy niezwłocznie zgłosić TRP na 

piśmie. Zwykłe zużycie spowodowane użytkowaniem nie 

oznacza pogorszenia stanu.

4.6 Urządzenie testujące przez cały czas użytkowania go 

przez Klienta pozostaje własnością TRP. Klient nie może 

przekazać użytkowania osobom trzecim. W przypadku 

bezpłatnego użytkowania klient jest zobowiązany do 

przekazania urządzenia testującego TRP w dowolnym 

momencie i bezzwłocznie na żądanie - o ile termin 

przeniesienia użytkowania nie został określony w umowie. 

To samo dotyczy przedwczesnego zakończenia badania/

pomiaru. W ramach odpłatnego przeniesienia użytkowania 

TRP może żądać od klienta zwrotu urządzenia testującego 

tylko w przypadku rozwiązania umowy, na której opiera się 

przeniesienie użytkowania.

5. Rozwiązanie umowy

5.1 Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron  

w dowolnym momencie z ważnego powodu.

5.2 Z ważnego powodu TRP może wypowiedzieć Umowę,  

w szczególności jeśli:

5.2.1 Klient co najmniej trzykrotnie nie wywiązał się ze 

swoich zobowiązań dotyczących współpracy, ostatecznie 

odmówił ich wykonania lub ich wykonanie jest opóźnione 

łącznie o ponad trzy miesiące z przyczyn, za które TRP nie 

ponosi odpowiedzialności;

5.2.2 Klient próbuje wpłynąć na wyniki pomiarów lub 

testów TRP;

5.2.3 Klient zalega z zapłatą faktury za użytkowanie 

Urządzenia testującego za dwa kolejne okresy rozliczeniowe 

- w przypadku użytkowania odpłatnego;

5.2.4 Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej 

Klienta, w wyniku czego roszczenia TRP o płatności 

wynikające z umowy są poważnie zagrożone i nie można 

racjonalnie oczekiwać od TRP kontynuacji stosunku 

umownego.

5.3. Wypowiedzenie Umowy musi nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.
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