
Partnerzy montażowi OWH 
 
§1 Postanowienia ogólne 

Spółka Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover („Delticom") oferuje produkty w sklepach 

internetowych. Delticom posiada niemal 300 sklepów online w 45 krajach i jest wiodącym europejskim 

sprzedawcą opon w Internecie. Klienci Delticom korzystają z wygodnego wyszukiwania partnerów 

montażowych dostępnego na stronach Delticom („Portal") i znajdują tam fachowców mających siedzibę blisko 

ich miejsca zamieszkania, zajmujących się zakładaniem opon i montażem innych towarów lub wykonywaniem 

usług związanych z pojazdami mechanicznymi w określonych cenach. Osoby prowadzące warsztaty 

samochodowe („Państwo" lub „Partner montażowy") chcą oferować swoje usługi w zakresie pojazdów 

mechanicznych na tym portalu. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dla partnerów montażowych firmy 

Delticom („umowa") stanowią podstawę prawną współpracy między Państwem a firmą Delticom.  

 

 

§ 2 Zawarcie umowy 

2.1 W charakterze partnera montażowego mogą występować wyłącznie osoby prawne, spółki osobowe i osoby 

fizyczne z nieograniczoną zdolnością do dokonywania czynności prawnych, które są przedsiębiorcami w 

rozumieniu § 14 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB]. Rejestracja na portalu jest dla Państwa 

darmowa. 

 

2.2 Podczas dokonywania zgłoszenia jako partner montażowy zostaną Państwo poproszeni o wybranie i 

potwierdzenie oferowanego przez Państwa pakietu usług za pośrednictwem formularza online. Każdy warsztat 

może zarejestrować się tylko raz. Jeśli Państwa firma ma kilka filii, każda filia liczy się jak odrębny warsztat. 

Wypełnienie formularza online stanowi ofertę skierowaną do Delticom w zakresie zawarcia umowy. Delticom 

może przyjąć tę ofertę. O tym fakcie zostaną Państwo poinformowani w odpowiedni sposób. W ramach 

rejestracji i obowiązującego stosunku umowy firma Delticom jest uprawniona do zażądania przedłożenia 

wyciągu z Rejestru Handlowego lub Rejestru Przedsiębiorców lub dostarczenia innych dokumentów czy 

informacji, które będą pożądane lub niezbędne dla celów zawarcia umowy lub podtrzymania istniejącego 

stosunku umowy. 

 

2.3 Po zarejestrowaniu się jako partner montażowy w Delticom będą Państwo pojawiać się w wynikach 

wyszukiwania dokonywanego przez klientów. W ramach powyższego pojawiać się będzie Państwa 

nazwa/nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz oferowane przez Państwa usługi wraz z cenami. Umowa o 

wykonanie usług montażowych zawierana jest wyłącznie między Państwem a klientem. Klienci będą mieli 

możliwość oceny wykonanych przez Państwa usług. Delticom zastrzega sobie prawo do wyświetlania tych ocen 

na Państwa profilu. 

 

2.4 Jeśli klient wybierze Państwa jako partnera montażowego, powiadomimy Państwa o tym za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Następnie ustalają Państwo termin montażu bezpośrednio z klientem. Opony lub inne 

towary zostaną wysłane do Państwa, jeśli klient sobie tego zażyczy. Zobowiązani są Państwo do odbioru opon 

lub innych towarów, sprawdzenia, czy nie posiadają wad i przechowania je u siebie w odpowiedni sposób, 

nieodpłatnie do momentu montażu. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę 

składowanych u Państwa opon. W przypadku sprzeciwu lub reklamacji złożonej przez klienta odbierzemy opony 

od Państwa, jeśli klient będzie sobie tego życzył, na nasz koszt. 

   

 
§ 3 Obowiązki partnera montażowego 

Otrzymają Państwo dostęp do sekcji chronionej hasłem, w której podadzą Państwo informacje dotyczące 

Państwa oraz oferowanych przez Państwa usług i ich cen. Zapewniają Państwo, że wszystkie podane przez 

Państwa informacje są zgodne z prawdą i poprawne oraz że w przypadku zmian niezwłocznie dokonają Państwo 

odpowiedniej aktualizacji. Są Państwo zobowiązani do poufnego traktowania wszystkich danych dotyczących 

klientów, danych dostępu i haseł i nieujawniania ich osobom trzecim. 

 
3.1 Zobowiązują się Państwo do świadczenia usług podanych na portalu w cenach i terminach podanych na 

portalu. W przypadku zmian zapisanych przez Państwa danych i cen dokonają Państwo ich niezwłocznej 

aktualizacji w sekcji portalu chronionej hasłem. 
 
3.2 Zobowiązują się Państwo do poufnego traktowania danych dostępowych do sekcji portalu chronionej hasłem 

oraz do nieujawniania osobom trzecim żadnych danych klientów, danych dostępu do portalu ani haseł. 

Odpowiadają Państwo za szkody powstałe wskutek powzięcia przez osoby trzecie wiedzy o Państwa haśle w 

wyniku Państwa działania umyślnego lub noszącego znamiona rażącego niedbalstwa. W przypadku utraty 



danych klientów, danych dostępu lub powzięcia o nich wiedzy przez nieupoważnione osoby trzecie zobowiązani 

są Państwo do niezwłocznego poinformowania o tym firmy Delticom. 

3.3 Zobowiązani są Państwo do zapewnienia regularnego odbierania i odczytywania wiadomości e-mail. 

 

§ 4 Prawo do korzystania 

4.1 Przekazując dane niezbędne do tworzenia ofert (np. stawki, zdjęcia, dane księgowe) („Dane warsztatu"), 

udzielają Państwo firmie Delticom oraz przedsiębiorstwom z nią powiązanym niewyłącznego, cedowalnego, 

nieograniczonego czasowo ani terytorialnie prawa użytkowania przekazanych treści. 

 

4.2 Jeśli w celu realizacji niniejszej umowy firma Delticom udostępni Państwu oprogramowanie, uzyskują 

Państwo niewyłączne, niecedowalne, ograniczone czasowo do okresu obowiązywania umowy prawo 

użytkowania oprogramowania na jednym, wykorzystywanym przez Państwa stanowisku komputerowym. 

 

4.3 Baza danych zawierająca wpisy partnerów montażowych stanowi własność intelektualną. Publikowanie jej 

części lub całości na innych stronach internetowych lub w innych mediach jest zabronione. Dalsze przetwarzanie 

i wykorzystywanie mediów wszelkiego rodzaju dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy 

Delticom. 

 

§ 5 Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie 

5.1 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia 

umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 4 tygodnie ze skutkiem na koniec miesiąca. 

Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej. 

 

5.2 Prawo do wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym pozostaje nienaruszone. 

Za ważne przyczyny Delticom uznaje między innymi 

- przekazanie przez partnera montażowego danych klienta lub danych Delticom osobie trzeciej 

- podejmowanie przez partnera montażowego szkodliwych działań lub formułowanie wypowiedzi wobec 

klientów lub osób trzecich, które mogą zaszkodzić dobremu imieniu firmy Delticom 

- zaprzestanie działalności gospodarczej przez partnera montażowego 

- popełnienie przez partnera montażowego oszustwa, kradzieży lub innego czynu karalnego lub istnienia 

podejrzenia popełnienia takiego czynu. 

 

 

§ 6 Zablokowanie dostępu, zwolnienie 

6.1 Firma Delticom jest uprawniona do zablokowania Państwa dostępu do portalu, jeśli istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że osoba trzecia (współ)korzysta z dostępu przypisanego do danego warsztatu lub w przypadku 

innego nadużycia bazy danych lub przekroczenia uprawnień z zakresu użytkowania. 

 

6.2 Zwalniają Państwo niniejszym firmę Delticom z wszelkich roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie z 

tytułu naruszenia ich praw przez treści wstawiane przez Państwa. 

 

6.3 Firma Delticom nie gwarantuje dostępności portalu. 

 

 

§ 7 Odpowiedzialność firmy Delticom 

7.1 Firma Delticom odpowiada w ramach niniejszej umowy co do zasady za szkody (i) spowodowane przez 

firmę Delticom lub jej przedstawicieli ustawowych lub pomocników w sposób umyślny lub noszący znamiona 

rażącego niedbalstwa, (ii) powstałe wskutek naruszenia przez firmę Delticom obowiązku, który ma zasadnicze 

znaczenie dla realizacji celu umowy (istotny obowiązek umowny), (iii) jeśli ww. roszczenia wynikają z 

niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu. 

 

7.2 Firma Delticom odpowiada w pełnej wysokości za szkody, które spowodowane zostały w wyniku działania 

umyślnego lub noszącego znamiona rażącego niedbalstwa lub w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub 

uszczerbku na zdrowiu. W pozostałym zakresie roszczenie odszkodowawcze zostaje ograniczone do szkody 

przewidywalnej i typowej dla danej umowy. Odpowiedzialność wynikająca z niemieckiej ustawy o 

odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu pozostaje nienaruszona. 

 

7.3 Za utratę Państwa danych firma Delticom odpowiada tylko w przypadku, gdy zapewnili Państwo możliwość 

odtworzenia danych przy użyciu uzasadnionych nakładów, tworząc np. kopie zapasowe lub podejmując podobne 

kroki. 

 



 
§ 8 Postanowienia końcowe 

8.1 Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od firmy Delticom wiadomości e-mail z kontaktami 

do kontrahentów. Firma Delticom będzie Państwa informować w nieregularnych odstępach czasu o nowych 

modułach dostępnych dla partnerów montażowych oraz o rozwoju istniejących modułów w zakresie handlu 

internetowego. 
 
8.2 Miejscem wykonania umowy jest Hanower. Sądem właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd w Hanowerze. 

Umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. 

 

8.3 Firma Delticom jest uprawniona do przeniesienia na osoby trzecie całości lub części praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy po uprzednim poinformowaniu Państwa z wyprzedzeniem wynoszącym 4 

tygodnie. W takim przypadku są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 

po poinformowaniu o przejęciu praw i obowiązków. 

 

8.4 Firma Delticom zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień, w dowolnym momencie, z 

przyczyn merytorycznych, w całości lub w części, w trybie jednostronnego oświadczenia z zachowaniem 

stosownego terminu na złożenie sprzeciwu. Przyczynę merytoryczną stanowią na przykład, jednak nie tylko, 

zmiany przepisów ustawowych lub orzecznictwa. W takim przypadku partner montażowy uprawniony jest do 

złożenia sprzeciwu wobec zmian będących przedmiotem przyszłych oświadczeń w ciągu stosownego terminu 

wynoszącego 14 dni z zachowaniem formy pisemnej. Złożenie sprzeciwu droga mailową uznaje się za 

wystarczające. Terminem złożenia oświadczenia jest data wpłynięcia do firmy Delticom. Informujemy, że w 

przypadku złożenia sprzeciwu po terminie zmiany staną się częścią obowiązującej między stronami umowy. 

Firma Delticom przekaże partnerowi montażowemu zmienione warunki przed planowanym wejściem w życie w 

formie tekstowej i w szczególny sposób zwróci uwagę partnera montażowego na nowe regulacje oraz datę 

wejścia w życie tych regulacji. 

 

8.5 Jeśli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się po zawarciu umowy nieskuteczne lub 

niemożliwe do zrealizowania, skuteczność pozostałych postanowień umowy pozostaje nienaruszona. 

Postanowienie nieskuteczne lub niemożliwe do zrealizowania należy zastąpić takim postanowieniem, które 

będzie jak najbardziej zbliżone do celu ekonomicznego przyświecającego stronom podczas formułowania 

postanowienia nieskutecznego lub niemożliwego do zrealizowania. Powyższe postanowienia obowiązują 

również w przypadku stwierdzenia luk w umowie. 

 


