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1. Zakres zastosowania

1.1 Niniejsze Specjalne Warunki i Postanowienia dla Usług 

z zakresu Products mają zastosowanie na podstawie pkt 1.1 

i 1.4. Ogólnych Warunków Transakcyjnych TÜV Rheinland 

Polska Sp. z o.o. do wszystkich umów zawieranych 

przez TRP w tym zakresie a w przypadku sprzeczności 

zachowują pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami 

Transakcyjnymi. 

1.2 Niniejsze Specjalne Warunki i Postanowienia dla Usług z 

zakresu Products 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. Przechowywanie próbek testowych i dokumentacji

2.1 Próbki testowe przesłane przez Klienta do TRP celem 

przeprowadzenia testów zostaną zezłomowane po 

przeprowadzeniu testów lub zostaną zwrócone Klientowi 

na koszt klienta. Jedynymi wyjątkami są próbki testowe, 

które umieszczane są w magazynie na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązujących lub innej umowy z Klientem.

2.2 W przypadku przechowywania próbek testowych  

w siedzibie TRP obowiązują opłaty. Koszt przechowywania 

próbek w magazynie zostanie podany klientowi w wycenie.

2.3 Jeśli próbki referencyjne lub dokumentacja zostaną 

przekazane Klientowi do przechowywania w jego siedzibie, 

próbki referencyjne lub dokumentacja muszą zostać 

udostępnione TRP na żądanie niezwłocznie  

i bezpłatnie. Jeżeli klient nie przedstawi na żądanie TRP 

próbek referencyjnych lub dokumentacji, TRP nie będzie 

odpowiadać z tytułu jakichkolwiek roszczeń związanych  

z przeprowadzonymi badaniami lub certyfikacją.

2.4 Okres przechowywania dokumentacji wynosi dziesięć 

lat po wygaśnięciu certyfikatów, znaku testowego lub 

musi spełniać obowiązujące wymagania prawne dotyczące 

certyfikatów zgodności UE/WE i certyfikatów znaku GS.

2.5 Koszty przekazania i wysłania próbek testowych 

do przechowywania w siedzibie Klienta ponosi Klient. 

Odpowiedzialność TRP za utratę próbek testowych lub 

próbek referencyjnych z laboratoriów lub magazynów TRP 

zostaje ograniczona do przypadków umyślnego działania  

i rażącego zaniedbania.

3. Rozliczanie usług i odbiór

3.1 Jeżeli charakter wykonania prac TRP uniemożliwia 

odbiór, o którym mowa w pkt 8 Ogólnych Warunków 

Transakcyjnych, odbiór zostanie zastąpiony zakończeniem 

prac. Jeżeli odbiór jest wymagany lub uzgodniony 

umownie, uważa się, że został dokonany dwa tygodnie po 

zakończeniu i przekazaniu Usługi, chyba że Klient odmówi 

odbioru w tym terminie, podając co najmniej jedną wadę.

3.2 W przypadku zobowiązań ciągłych TRP jest uprawniona 

do podwyższania wynagrodzenia począwszy od pierwszego 

dnia okresu rozliczeniowego, jeżeli odnotowany 

zostanie wzrost kosztów ogólnych lub kosztów zakupu. 

O planowanym podwyższeniu wynagrodzenia TRP 

zawiadomi Klienta na piśmie na miesiąc przed planowanym 

wejściem w życie nowej stawki wynagrodzenia.

3.3 Jeżeli podwyżka, o której mowa powyżej nie przekracza 

5 % w ciągu roku umownego, klientowi nie przysługuje 

szczególne prawo do wypowiedzenia umowy w związku z 

podwyżką ceny. W przypadku wzrostu ceny o więcej niż 5% 

w roku umownym, klient jest uprawniony do rozwiązania 

stosunku umownego z dniem poprzedzającym wejście  

w życie nowej stawki wynagrodzenia. W przeciwnym razie 

zmienione ceny uważa się za uzgodnione po upływie okresu 

zmiany.
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