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Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell 

1. Przedmiot Umowy 

1.1. Niniejszy dokument („Umowa”) stanowi umowę pomiędzy Dell oraz przedsiębiorcami zajmującymi się dalszą sprzedażą sprzętu 

komputerowego, oprogramowania oraz produktów peryferyjnych (włączając w to drukarki oraz akcesoria podlegające zużyciu) oraz 

świadczenia usług (określanych dalej łącznie „Produktami”) innym przedsiębiorcom i konsumentom będącym użytkownikami 

końcowymi Produktów oraz mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju, do którego Dell dostarczył Produkty, przy czym 

Produkty firmy Dell są odsprzedawane bez jakichkolwiek modyfikacji.  

1.2. Jeżeli zamierzacie Państwo w ramach swojego przedsiębiorstwa nabywać Produkty od Dell w celu ich dalszej sprzedaży, jak to opisano w 

punkcie 1.1. powyżej, wówczas niniejsza Umowa (jak i inne dokumenty wymienione w treści Umowy) reguluje stosunki prawne pomiędzy 

Państwem i Dell oraz – pozwalamy sobie określić Państwa mianem „ kontrahenta” w niniejszym dokumencie, natomiast w przypadku 

poszczególnych spółek grupy Dell — używać określenia „Dell”. W zależności od okoliczności może być także użyte określenie „Strona” 

Umowy odnoszące się do kontrahenta lub do Dell, lub też „Strony” Umowy odnoszące się do kontrahenta i do Dell. 

1.3. Spółka (Spółki) z Grupy Dell, z którą kontrahent zawiera Umowę, jest powiązana z krajem/krajami kontrahenta, a szczegółowe informacje 

znajdują się w tabeli na końcu niniejszej Umowy. 

1.4. Umowa i inne dokumenty wyraźnie wskazane w jej treści statuują stosunek umowny pomiędzy kontrahentem oraz Dell i stanowią 

podstawę, w ramach której kontrahent może nabywać od Dell Produkty i dokonywać ich dalszej sprzedaży. Niniejsze dokumenty zastępują 

łącznie wszelkie poprzednie pisemne i ustne umowy, porozumienia i zobowiązania między kontrahentem a Dell. Obie Strony oświadczają, 

że przy podejmowaniu decyzji o zawarciu niniejszej Umowy opierały się wyłącznie na jej treści i innych dokumentach wyraźnie w niej 

wskazanych. 

1.5. Niniejsza Umowa ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami wszystkich dokumentów (włącznie z Instrukcją Programu, o której mowa 

w punkcie 2 w przypadku, gdy Sprzedawcy uzyskali status Partnerów) przywołanymi w jej treści.  Niniejsza Umowa, Instrukcja Programu 

oraz jakiekolwiek aneksy dotyczące dalszej sprzedaży jak również opisy Produktów mają pierwszeństwo przed jakimikolwiek 

standardowymi dokumentami Dell jak również przed jakimikolwiek ogólnymi warunkami załączanymi do standardowego zamówienia, 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub faktur używanych przez kontrahenta lub przez Dell.  

1.6. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wskazanymi poniżej dokumentami, dokumenty te obowiązywać będą wewnętrznie 

według następującego porządku, przy czym wersja późniejsza danego dokumentu będzie miała pierwszeństwo przed wersją wcześniejszą: 

1.6.1. Niniejsza Umowa Partnerska dla Kanałów Dystrybucji Firmy Dell, włącznie z Aneksami, jakimikolwiek aktualizacjami lub 

zmianami; 

1.6.2. Instrukcja Programu (tam gdzie ma to zastosowanie); 

1.6.3. jakiekolwiek Aneksy dotyczące dalszej sprzedaży (o ile staną zawarte); 

1.6.4. opisy Produktów; oraz 

1.6.5. jakiekolwiek inne dokumenty lub załączniki powołane w niniejszej Umowie. 

1.7. W przypadku, gdy kontrahent chce nabyć, Produkty od firmy Dell w celu dalszej odsprzedaży, jako rozwiązanie ‘Original Equipment 

Manufacture’ (OEM) przeznaczone dla podmiotu trzeciego, niezależnie czy takie Produkty będą podlegać usłudze Custom Factory 

Integration (CFI), niniejsza Umowa nie będzie odnosić się do sprzedaży takich Produktów, a w tym zakresie konieczne będzie zawarcie z 

Dell odpowiedniej umowy przy udziale Działu Rozwiązań Biznesowych Dell.  

1.8. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą złożenia przez kontrahenta pierwszego zamówienia i obowiązuje do momentu jej 

wypowiedzenia w jeden ze sposobów opisanych w punkcie 15 poniżej.  

2. Dwa typy wzajemnych stosunków 

2.1 Istnieją dwa typy wzajemnych stosunków, jakie Dell jest gotowy nawiązać z kontrahentem. Kontrahent może stać się standardowym 

sprzedawcą „Sprzedawcą” Produktów biznesowych lub konsumenckich przeznaczonych do dalszej sprzedaży użytkownikom końcowym 

będącym przedsiębiorcami lub konsumentami (jeżeli tak będzie faktycznie, a niniejsza Umowa będzie miała zastosowanie nawet, gdy 

kontrahent nie poinformował Dell o charakterze biznesowym prowadzonej odsprzedaży), lub sprzedawcą Produktów biznesowych 

przeznaczonych do dalszej sprzedaży użytkownikom końcowym będącym wyłącznie przedsiębiorcami, tj. członkiem programu 
„PartnerDirect” (Program), czyli „Zarejestrowanym lub Certyfikowanym Sprzedawcą/ inaczej Partnerem”. 

2.2 Jeżeli kontrahent ma status Sprzedawcy, wówczas współpraca z Dell zostaje zazwyczaj oparta o strony Premier Page („Standard PP”) 
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tj. systemu pozwalającego na składanie i procesowanie zamówień na Produkty w wersji online. Dell będzie zarządzać stosunkami z 

kontrahentem za pośrednictwem witryny Standard PP. Kontrahent będzie odpowiedzialny za zachowanie w poufności odpowiedniego 

hasła lub kodu. Niniejsza Umowa wraz ze specyfikacją Produktów oraz cenami wskazanymi każdorazowo w witrynie Standard PP stanowi 

całość stosunków umownych między kontrahentem a Dell w odniesieniu do Produktów zamawianych w Dell. 

2.3 W przypadku ubiegania się o status Partnera, wniosek kontrahenta oraz odpowiedni poziom zarejestrowania będą oceniane zgodnie z 

kryteriami opisanymi w Instrukcji Programu, a w przypadku jego akceptacji przez Dell w ramach Programu kontrahent zostaje skierowany 

do specjalnego Portalu internetowego („Portalu”), za pomocą którego kontrahent uzyskuje dostęp do specjalnej wersji Partner Premier 

Pages („Partner PP”), tj. systemu pozwalającego na składanie i procesowanie zamówień na Produkty w wersji online specjalnie 

przystosowanego do danego kontrahenta. Dell będzie zarządzać wzajemnymi stosunkami z kontrahentem za pośrednictwem Portalu i 

Partner PP. Kontrahent będzie odpowiedzialny za zachowanie w poufności odpowiedniego hasła lub kodu. Kontrahent nie udzieli dostępu 

do Portalu żadnej osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Dell. Niniejsza Umowa wraz ze specyfikacją Produktów oraz cenami 

przedstawionymi w Portalu (zawierającego warunki i zasady funkcjonowania systemów rabatów od czasu do czasu oferowanych przez Dell 

Partnerom), treścią Instrukcji Programu w Portalu oraz Partner PP stanowią całość stosunków umownych między kontrahentem i Dell w 

odniesieniu do Produktów zamawianych w Dell. Poprzez złożenie wniosku o uzyskanie statusu Partnera Dell, kontrahent wyraża zgodę na 

to, iż jego dane (np. firma, adres, numer telefonu, adres strony internetowej, status partnerski, dziedziny działalności handlowej, dane osób 

do kontaktów) będą publicznie udostępnione poprzez strony www.dell.com klientom poszukującym odsprzedawcy Dell poprzez opcję 

„Partner Locator” lub inne podobne narzędzie online. Jeżeli kontrahent prowadzi działalność gospodarczą w kilku państwach/ jeden 

przedsiębiorca działający na obszarze kilku państw, kontrahent musi ubiegać się o uzyskanie statusu Partnera w odniesieniu do każdej 

spółki Dell, wskazanej szczegółowo w tabeli spółek i jurysdykcji zamieszczonej na końcu niniejszej Umowy.  

3. „Partnerstwo” 

Każdy z przedsiębiorców kupujących Produkty od Dell celem ich dalszej sprzedaży musi posiadać status na poziomie co najmniej Sprzedawcy. W 

odniesieniu do Partnera zarówno Dell, jak i kontrahent uzgadniają, że niniejsza Umowa nie reguluje zobowiązań, które mają zastosowanie do 

stosunku spółki lub innych podobnych, a kontrahent i Dell pozostają niezależnymi podmiotami. Najwyższy poziom członkostwa w Programie jest 
przyznawany na podstawie oceny merytorycznej. Szczegóły dotyczące składania wniosków o przyznanie takiego statusu są dostępne na żądanie. 

4. Wykorzystanie „Logo Partnera” firmy Dell i znaków graficznych Dell  

W przypadku uzyskania statusu Sprzedawcy lub Partnera oraz uzyskania akceptacji Dell na piśmie (przy czym Dell ma prawo odmówić zgody bądź 

ją ograniczyć) kontrahent ma prawo, przez czas trwania stosunku umownego, korzystać nieodpłatnie ze stosownego logo partnera Dell, znaków 

graficznych Dell i innych materiałów Dell dla danego poziomu uczestnictwa w Programie. Kontrahent winien przez cały czas przestrzegać Ogólnych 

Warunków Korzystania z Logo oraz znaków graficznych Dell. W przypadku statusu Partnera kontrahent uzyska dostęp do tych ogólnych warunków 

za pośrednictwem Portalu. W przypadku posiadania statusu Sprzedawcy kontrahent winien zwrócić się o udostępnienie kopii wytycznych przy 

składaniu prośby o udzielenie pozwolenia na wykorzystanie logo Dell lub znaków graficznych Dell. 

5. Ochrona własności intelektualnej 

5.1 Marka „Dell” i „własność intelektualna” Dell (w tym między innymi wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, prawa do baz 

danych, prawa do wzorów oraz nazwy domen, bez względu na to, czy zostały zarejestrowane, czy też nie) mają bardzo istotne znaczenie 

dla Dell, w związku z czym kontrahent może wykorzystywać własność intelektualną firmy Dell jedynie w sposób zgodny z pisemnymi 

wytycznymi otrzymanymi od Dell. W przypadku posiadania statusu Partnera kontrahent uzyska wytyczne za pośrednictwem Portalu. W 

przypadku posiadania statusu Sprzedawcy kontrahent winien zwrócić się o udostępnienie kopii wytycznych przy składaniu prośby o 

udzielenie pozwolenia na wykorzystanie własności intelektualnej Dell. W przypadku zwrócenia się o udzielenie zgody na korzystanie z 

wizualizacji Produktów chronionych prawem autorskim, kontrahent jest zobowiązany do zaakceptowania oraz przestrzegania Ogólnych 
Warunków Korzystania z Wizualizacji Produktów Chronionych Prawem Autorskim. 

5.2 Firma Dell nie rości sobie jakichkolwiek praw do własności intelektualnej kontrahenta. Każda ze Stron zobowiązuje się zwolnić drugą 
Stronę od roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie w wyniku korzystania przez Stronę z praw własności intelektualnej drugiej Strony. 

5.3 Jeżeli kontrahent ma prawo wykorzystać i stosować własność intelektualną osób trzecich, wówczas użycie rzeczonej własności 

intelektualnej przez kontrahenta uzależnione jest wyłącznie od pozwoleń udzielanych przez takie osoby trzecie i wyłączna 

odpowiedzialność za uzyskanie takich pozwoleń od właścicieli wspomnianych praw spoczywa na kontrahencie. Korzystanie z usług CFI w 

celach dostosowania Produktów do wymagań klientów będzie możliwe po zaakceptowaniu standardowych warunków świadczenia tych 
usług obowiązujących w Dell, które są dostępne na żądanie. 

6. Składanie i potwierdzanie zamówień oraz przydatność do określonego celu 

6.1 Kontrahent składa wszelkie zamówienia za pośrednictwem strony Standard PP, Partner PP lub pisemnie do desygnowanego opiekuna Dell 

(jeżeli tak zostało to ustalone). Przed złożeniem zamówienia kontrahent upewni się co do odpowiedniości opisu Produktów dla własnych 

potrzeb lub potrzeb użytkowników końcowych. W przypadku składania przez kontrahenta zamówień on-line, Dell wygeneruje 

kontrahentowi nazwę użytkownika oraz hasło („Kody Sprzedaży”). Akceptując i korzystając z Kodów Sprzedaży kontrahent uznaje 

ważność zamówienia elektronicznego oraz zobowiązuje się do pełnej zapłaty za Produkty zamówione przy użyciu takich Kodów 

Sprzedaży. Kontrahent jest zobowiązany do zachowania poufności Kodów Sprzedaży jak również do kontrolowania ich wykorzystania. W 

przypadku, gdy kontrahent jest przekonany, iż na jego rachunek nastąpiła nieautoryzowana przez niego transakcja, zobowiązany jest do 
zawiadomienia o tym przedstawiciela handlowego Dell.  

http://www.dell.com/


    

CPA_PO_V3.1_20130118_POL 

3/18 

16 07 09 Version 3.1 

Copyright Dell Inc. 

 

6.2 Wszelkie zamówienia będą uważane za oferty dotyczące nabycia Produktów i nie będą wiążące dla Dell dopóki nie zostanie oficjalnie 

potwierdzone przez Dell ich przyjęcie do realizacji. Produkty winny być dostarczane zgodnie z opisem, jednakże realizacja zamówień jest 

uzależniona od dostępności, w związku z czym Dell zastrzega sobie prawo wprowadzania na bieżąco szczegółowych zmian do 

specyfikacji. Po potwierdzeniu przez Dell przyjęcia zamówienia do realizacji kontrahent nie może odwołać zamówienia lub jego części bez 

uprzedniej, pisemnej zgody, z wyjątkiem przypadków, do których zastosowanie znajdzie punkt 15.3. Jakakolwiek zmiana zamówienia 
wymaga pisemnego uzgodnienia Stron. 

6.3 Dell nie może zagwarantować przydatności Produktów do jakiegokolwiek określonego celu. W szczególności Produkty nie są 

przeznaczone do wykorzystywania w połączeniu z aplikacjami lub środowisku, w których konieczna do poprawnego funkcjonowania jest 

ich niezawodność, lub też do użycia w celach bezpieczeństwa ludzi, zwierząt, własności lub praw własności intelektualnej. Sprzedawca lub 

Partner rozumie i akceptuje fakt, że Dell nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji na przydatność Produktów do jakiegokolwiek 

użytku związanego z wysokim ryzykiem. Jakiekolwiek zastosowanie w takich celach musi zostać uzgodnione w sposób wyraźny uprzednio 
z Dell na piśmie przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. 

6.4 W przypadku udzielenia pomocy kontrahentowi przez Dell w zakresie konfiguracji i realizacji zamówienia takie wytyczne stanowią 

jedynie niewiążące sugestie, za które Dell nie ponosi odpowiedzialności, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie z jednym z Dyrektorów 

firmy Dell w ramach określonych parametrów i w odniesieniu do poszczególnych zamówień. W związku z tym kontrahent winien 
sprawdzić odpowiedniość wszystkich rzeczonych sugestii i wskazówek przed złożeniem zamówienia. 

6.5 Podczas realizacji zamówienia firma Dell zastrzega sobie prawo do zastąpienia Produktów ekwiwalentnymi lub ulepszonymi względem 

Produktów zamówionych przez kontrahenta. Jednakże Dell nie dokona bez zgody kontrahenta żadnych istotnych zmian w zamówionych 

Produktach. Dell zastrzega sobie prawo do wykorzystania części zregenerowanych jako części zamiennych lub elementów naprawczych i 

może sprzedawać kontrahentom Produkty zregenerowane, przy czym Dell poinformuje kontrahenta o stopniu regeneracji Produktu przed 
lub w momencie realizacji zamówienia. 

7. Dostawa i Zwroty 

7.1 Dell wyprodukuje i dostarczy Produkty do kontrahenta stosownie do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, wykorzystując 

standardowe procesy Dell w zakresie produkcji i dostawy lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy Stronami w formie pisemnej. Dell jest 

uprawniony do zastąpienia komponentów Produktów innymi komponentami o takiej samej lub lepszej jakości. Informacje dotyczące czasu 

dostawy i całkowitego czasu dostawy z uwzględnieniem dostępności komponentów ( lead time) przekazywane przez Dell w potwierdzeniu 

zamówienia mają jedynie charakter przewidywanych czasów dostawy, a Dell nie będzie związany takimi terminami dostawy chyba, że 
zostanie to wyraźnie uzgodnione przez strony w formie pisemnej.  

7.2 „Dostawa” Produktu zostanie zrealizowana, kiedy Produkt będzie gotowy do rozładunku w „Miejscu Dostawy” określonym w 

potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub w jakimkolwiek innym miejscu uzgodnionym przez Strony pisemnie (włącznie z 

sytuacjami, w których stosownie do okoliczności, Dell zgodził się dostarczyć Produkt do użytkownika końcowego w imieniu kontrahenta). 

W ramach Dostawy kontrahent wyładuje Produkt z pojazdu, którym Produkt został dostarczony. Ryzyko oraz tytuł prawny do Produktu 
przechodzą na kontrahenta wraz Dostawą, w Miejscu Dostawy.  

7.3 Kontrahent zobowiązuje się do powiadomienia Dell w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od Dostawy o każdym przypadku uszkodzenia 

lub braku Produktów lub Produktu lub też opakowania. Kontrahent zobowiązuje się do powiadomienia Dell w ciągu 7 (siedmiu) dni jeżeli 

jakikolwiek Produkt(y) lub opakowanie Produktów objęte Dostawą są w inny sposób niezgodne z zamówieniem i zobowiązany jest do 

wskazania przedmiotowej niezgodności. W przypadku braku powiadomienia Dell, stosownie do powyższego zobowiązania uznaje się, że 

kontrahent zaakceptował Produkty objęte Dostawą. W przypadku powiadomienia Dell o niezgodności Produktu, Dell dostarczy 

prawidłowe Produkty, odpowiadające Produktom niezgodnym, do Miejsca Dostawy lub innego miejsca, jeżeli strony tak uzgodnią, przy 

czym dostawa nastąpi w standardowych dla danego Produktu całkowitych terminach dostaw z uwzględnieniem dostępności komponentów 

(lead time). W razie jakichkolwiek ponownych Dostaw nie wynikających z winy Dell naliczone zostaną dodatkowe opłaty za dostawę. W 

przypadku, gdy kontrahent nie przyjmie dostawy Produktów pomimo ich zgodności z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, 

Dell obciąży kontrahenta kosztami Dostawy, obsługi oraz przechowania takich Produktów. Jeżeli kontrahent nie przyjmie dostawy takich 

prawidłowych Produktów w ciągu 4 (czterech) tygodni od daty Dostawy, Dell jest uprawniony do (za uprzednim 1 (jedno) – tygodniowym 

zawiadomieniem oraz wyłącznie według decyzji Dell) przeprocesować odnośne Produkty i sprzedać takie przeprocesowane Produkty 

jakiejkolwiek osobie trzeciej w imieniu kontrahenta, rozliczając się ze środków uzyskanych ze sprzedaży. Kontrahent pozostaje 
zobowiązany do zapłaty za Produkty pomimo ich przeprocesowania przez Dell. 

7.4 Kontrahent nie będzie dochodził, jak również nie będzie uprawniony do egzekwowania jakichkolwiek kar lub innych należności 

finansowych względem Dell w odniesieniu do braku dostaw lub opóźnień w dostawie w tych przewidywanych czasach dostaw jak również 

w odniesieniu do jakiejkolwiek rzekomej niezgodności związanej z dostawą. 

7.5 Standardowe zasady Dell w zakresie bezpośrednich zwrotów sprzedażowych nie są dostępne ani dla kontrahenta ani też jego klientów; 

wszelkie Produkty sprzedane klientom kontrahenta podlegają zasadom zwrotów kontrahenta, o ile kontrahent rzeczywiście stosuje takie 

zasady. Dell nie przyjmie zwrotów Produktów od kontrahenta lub jego klientów i jakiekolwiek Produkty nieodrzucone zgodnie z punktem 

7.3 uznaje się za przyjęte przez kontrahenta, przez co nie mogą zostać zwrócone Dell. W szczególności kontrahent będzie odpowiedzialny 

za obsługę, przyjmowanie oraz rozpatrywanie jakichkolwiek zwrotów Produktów zwróconych kontrahentowi przez jego klientów, 

niezależnie od tego czy są to Produkty zużyte (tzw. „Cooled-off Products”) podlegające procedurom zwrotów Produktów zużytych 

(procedury cooling-off) stosowanym przez kontrahenta lub przepisom prawa ochrony konsumentów w zakresie sprzedaży na odległość 

obowiązującym w Wielkiej Brytanii (the United Kingdom’ s Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000) lub równoważnym 

aktom prawnym w innych krajach włącznie z ich nowelizacjami. 
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7.6 Jeżeli, w przypadku dostarczenia Produktu klientowi kontrahenta, okaże się, że brakuje jakichkolwiek komponentów składowych 

Produktu, lub że są one nieprawidłowe, uszkodzone lub że Produkt jest w stanie określanym jako „dead on arrival”, oznaczającym że 

Produkt nie funkcjonuje już przy pierwszej próbie użycia („MWD” lub „DOA”) Dell - po odpowiednim powiadomieniu o takich 

okolicznościach „Pomocy Technicznej” Dell stosownie do Gwarancji na Produkt (zdefiniowanej w punkcie 9.3) – w pierwszej kolejności 

naprawi lub, gdy naprawa nie jest racjonalnie możliwa, wymieni taki Produkt bezpośrednio klientowi kontrahenta w rozsądnym terminie 
na warunkach określonych w Gwarancji, pod warunkiem, że: 

7.6.1 brak, nieprawidłowość lub uszkodzenie komponentów nie zostały bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez kontrahenta; 

7.6.2 zawiadomienie Dell o wystąpieniu takich okoliczności nastąpi w przeciągu 30 (trzydziestu) dni od dostarczenia Produktu 
klientowi kontrahenta; oraz 

7.6.3 w przypadku, gdy konieczna jest wymiana, dany Produkt został zwrócony Dell, bezpośrednio przez klienta kontrahenta lub 
kontrahenta, stosownie do wytycznych Dell.  

7.6.4 sprawy związane z MWD lub DOA zgłaszane przez użytkowników końcowych, nie powinny być przez kontrahenta zgłaszane 

firmie Dell lub rozwiązywane przez dział obsługi klienta firmy Dell. 

7.7 Z zastrzeżeniem rozwiązania zakładającego naprawę, wymianę brakujących nieprawidłowych lub uszkodzonych komponentów lub 

Produktów w stanie określanym jako „dead on arrival”, o którym mowa punkcie 7.6, jakiekolwiek inne kwestie dotyczące wad Produktu 
będą załatwiane przez Dell w oparciu o wsparcie udzielane w ramach Gwarancji.  

8. Zgodność z przepisami prawa 

8.1 Kontrahent winien przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa i regulacji dotyczących uczestnictwa w Programie. Obejmuje to 
takie istotne obszary, jak: 

· Eksport: Produkty, oprogramowanie i technologie objęte niniejszą Umową mogą podlegać przepisom eksportowym Unii Europejskiej, 

Stanów Zjednoczonych i innych krajów regionu EMEA (Europa,  Środkowy Wschód i Afryka). Kontrahent winien przestrzegać 

rzeczonych przepisów i regulacji eksportowych. 
Szczegóły dotyczące tego wymogu można znaleźć w Załączniku 1 poniżej. 

· Środowisko: Składowanie lub recykling Produktów może podlegać przepisom dotyczącym ochrony środowiska. W związku z tym 

kontrahent winien przestrzegać rzeczonych przepisów, które mają wobec niego zastosowanie, oraz regulacji państwowych przewidzianych, 

lecz nie wyłącznie,  przez Dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE, 2002/96/WE i 2003/108/WE), 

więcej szczegółów jest dostępnych w Załączniku 1 poniżej. 

· Opodatkowanie: Kontrahent winien opłacić wszelkie stosowne podatki. Kontrahentowi może co pewien czas przysługiwać prawo do 

zwolnień podatkowych, w przypadku których Dell zażąda przedłożenia zaświadczenia lub innego stosownego dokumentu 
poświadczającego takie zwolnienie. 

        Praktyki korupcyjne:  Szczegóły dotyczące tego wymogu można znaleźć w Załączniku 1 poniżej. 

8.2  Strony zobowiązane są do przestrzegania wszelkich obowiązków wskazanych w Załączniku 1 i wynikających z uregulowań prawnych. 

9. Gwarancje umowne i wynikające z przepisów prawa oraz usługi serwisowe 

9.1 Dell oczekuje od kontrahenta, że kontrahent zrealizuje wszystkie zobowiązania wynikające z przepisów prawa danego kraju dotyczących 

sprzedawców Produktów i usług powiązanych przeznaczonych dla końcowych użytkowników będących przedsiębiorcami jak i 
konsumentami, włącznie z realizacją praw klientów będących konsumentami wynikającymi z przepisów prawa i/lub umów. 

9.2 O ile Strony nie uzgodnioną inaczej, Dell zapewni standardową gwarancję na Produkt („Gwarancja”) obejmującą wszystkie Produkty 
zgodnie z postanowieniami Załącznika 2.  

9.3 Wyłącznie w przypadku produktów przeznaczonych dla klientów biznesowych Sprzedawcom/Partnerom może zostać przyznana oprócz 

standardowej Gwarancji , możliwość nabycia dodatkowego wsparcia i usług do dalszej sprzedaży w odniesieniu do Produktów, stosownie 

do postanowień Załącznika 2, oraz, w przypadku produktów przeznaczonych dla klientów będących przedsiębiorcami lub konsumentami, 

możliwość nabycia rozszerzenia standardowej Gwarancji, przy czym takie wsparcie i usługi jak również rozszerzenie standardowej 

Gwarancji musi być powiązane konkretnie do nabytych Produktów poprzez indywidualny numer seryjny oraz wskazane szczegółowo we 

właściwym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. 

9.4 W związku z udzieleniem Gwarancji na Produkt, kontrahent zobowiązuje się: 

9.4.1 do regularnego przekazywania Dell danych inwentaryzacyjnych oraz raportów sprzedaży, stosownie do rozsądnych wniosków 
Dell w tym zakresie; 

9.4.2 o ile w przypadku Sprzedawców/Partnerów, rozsądnie oceniając, jest to wykonalne w praktyce oraz jako bezwzględny wymóg 
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w odniesieniu do Sprzedawcy/Partnera będącego detalistą, do dokładania wszelkich starań celem osiągnięcia stuprocentowego 

poziomu rejestracji Gwarancji przez użytkowników końcowych oraz przekazywania Dell (z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych) informacji o użytkownikach końcowych, którzy są uprawnieni do uzyskania 

wsparcia od Dell, w terminach oraz według procedury, które zostaną określone przez Dell; 

9.4.3 w odniesieniu do użytkowników końcowych będących konsumentami, do dokładania wszelkich starań we wspieraniu Dell w 

zakresie przekazywania użytkownikom końcowym będącym konsumentami informacji o statusie i warunkach Gwarancji 

udzielanej przez Dell, wraz z istotnymi informacjami koniecznymi do skorzystania przez użytkownika końcowego będącego 
konsumentem z jego praw wynikających z Gwarancji. 

9.5 W odniesieniu do rozszerzonej gwarancji lub usług oferowanych pod marką Dell (realizowanych przez Dell lub jego podwykonawców),  

które mogą być nabywane przez Sprzedawcę/Partnera do dalszej odsprzedaży biznesowym użytkownikom końcowym (niezależnie czy są 

związane z zakupem konkretnego Produktu), Sprzedawca/Partner zobowiązany jest do spowodowania, aby tacy biznesowi użytkownicy 

końcowi nabywali takie oferowane usługi wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania warunków Ramowej Umowy Usługowej lub innych 

warunków mających zastosowanie w konkretnym przypadku. Warunki realizacji tych usług, w zależności od państwa, w którym ma 

siedzibę biznesowy użytkownik końcowy, znajdują się na następującej stronie internetowej 

http://www1.euro.dell.com/content/topics/global.aspx/services/main/service_emea?c=eu&l=en&s=gen. Dodatkowo Sprzedawca/Partner 

zobowiązany jest spowodować, aby biznesowy użytkownik końcowy miał świadomość tego, iż zobowiązania Dell do realizacji usług 

gwarancyjnych lub serwisowych, są określone w Ramowej Umowie Usługowej lub innych warunkach serwisowych lub Opisie Usług 

mających zastosowanie do konkretnych odsprzedawanych usług serwisowych. Sprzedawca/Partner będzie postępował zgodnie z 

zaleceniami Dell dotyczącymi odsprzedaży gwarancji lub usług oferowanych pod marką Dell, które to zalecenia mogą być okazjonalnie 

publikowane przez Dell na Portalu. Dell może, według swego uznania, i bez uprzedniego poinformowania kontrahenta, zmodyfikować 

swoje standardowe lub opcjonalne usługi lub program wsparcia technicznego a także warunki i zasady mające zastosowanie do takich 

programów. Dell nie będzie zobowiązany do świadczenia usług lub udzielania wsparcia technicznego klientom kontrahenta do czasu 

uzyskania pełnej zapłaty ceny za Produkt lub usługi/wsparcie techniczne, które to zostały zakupione przez kontrahenta. 

9.6 W przypadku umowy między Stronami dotyczącej sprzedaży przez Sprzedawcę/Partnera biznesowemu użytkownikowi końcowemu, usług 

dotyczących konkretnych Produktów, które są sprzedawane pod wspólną marką i/lub które mają być wspólnie zrealizowane przez 

Sprzedawcę/Partnera lub podmiot trzeci razem z Dell, Sprzedawca/Partner wyraża zgodę na zawarcie Ramowej Umowie Usługowej lub 

innej umowy dotyczącej wspólnej realizacji usług i/lub będzie postępował zgodnie z zaleceniami (które będą przekazane przez Dell w 

zależności od potrzeb) dotyczącymi realizacji odpowiednich usług. Zalecenia takie zostaną przekazane użytkownikowi końcowemu, 
wspólnie z lub w imieniu spółki Dell, przez Sprzedawcę/Partnera lub podmiot trzeci, realizujący usługi,  

9.7 Uprawnienia z tytułu gwarancji wskazane w niniejszym dziale 9 stanowią wyłączne uprawnienia przysługujące Sprzedawcy/Partnerowi na 

mocy niniejszej Umowy. Wszelkie inne uprawnienia, w tym uprawnienia objęte rękojmią zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego 

oraz zgodnie z ustawą z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz. 

Ust. z 2002r., Nr 141, poz. 1176] są niniejszym wyłączone.  

10. Obowiązki firmy Dell wobec kontrahenta 

10.1 Firma Dell zabezpieczy kontrahenta przed roszczeniami, żądaniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami oraz wydatkami, (w 

tym kosztami zastępstwa prawnego oraz innymi kosztami i wydatkami związanymi z profesjonalną obsługą), z zastrzeżeniem, że takie 

koszty i wydatki zostały poniesione w sposób rozsądny i są udokumentowane oraz powstały w wyniku naruszenia praw własności 

intelektualnej osób trzecich w rezultacie udostępnienia, otrzymania, wykorzystania lub wejścia w posiadanie Produktów marki Dell, przy 

czym takie naruszenie lub domniemane naruszenie nie jest wynikiem: 

a. zmiany lub ingerencji w Produkty; 

b. stosowania Produktów lub łączenia z dowolnymi urządzeniami, programami lub materiałami niedostarczonymi bądź 
niezatwierdzonymi przez Dell do zastosowania lub łączenia; 

c. zastosowania materiałów dostarczonych Dell przez kontrahenta do stworzenia określonej konfiguracji (np. usługi 
CFI); 

10.2 Dell nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kontrahenta za odmowę uczestnictwa w Programie, status partycypacji w Programie, 

promocję, degradację lub wykluczenie z Programu. 

10.3 Program może w miarę upływu czasu ulegać modyfikacji celem odzwierciedlenia zmian dotyczących Dell, kontrahenta, innych Partnerów 

lub Sprzedawców oraz rynku. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec 

kontrahenta, do zmiany lub dostosowania warunków, przywilejów, poziomów, wymogów dostępu w ramach Programu, wymogów 

dotyczących Partnerów lub Sprzedawców lub do zakończenia Programu, pod warunkiem zawiadomienia, z jednomiesięcznym 

wyprzedzeniem, kontrahenta bądź to za pośrednictwem Portalu, strony Premier lub poczty e-mail. Jeżeli kontrahent nie jest zadowolony ze 

zmian, jakie mają być dokonane, kontrahentowi przysługuje prawo wycofania się z danego poziomu Programu, w którym uczestniczy, lub 
całkowitego wycofania się z Programu, przed wejściem w życie zmian proponowanych przez Dell. 

11 Zobowiązania kontrahenta wobec Dell 

http://www1.euro.dell.com/content/topics/global.aspx/services/main/service_emea?c=eu&l=en&s=gen
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11.1 Kontrahent zabezpieczy Dell przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami oraz wydatkami (w 

tym kosztami zastępstwa prawnego oraz innymi kosztami i wydatkami związanymi z profesjonalną obsługą), z zastrzeżeniem że takie 

koszty i wydatki zostały poniesione w sposób rozsądny i są udokumentowane oraz powstały w wyniku: (i) nieprzestrzegania przez 

kontrahenta jego obowiązków dotyczących ochrony danych, (ii) obowiązków dotyczących własności intelektualnej, (iii) obowiązków 

dochowania poufności, (iv) dokonywania nieuprawnionych zmian w Produktach, dostarczanego oprogramowania lub usług, (v) dostarczenia 

Dell w celach Custom Factory Image produktów naruszających prawa własności intelektualnej lub (vi) nieprzestrzegania przez kontrahenta 

obowiązków dotyczących gospodarki odpadami (w tym, lecz nie wyłącznie obowiązków wynikających ze stosownych regulacji 

państwowych przewidzianych przez Dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 2002/96/WE i 
2003/108/WE) lub ich zmian jakie mogą być dokonywane od czasu do czasu. 

11.2 Kontrahent będzie również odpowiedzialny wobec Dell, jeżeli jego działania lub zaniechania wyrządzają szkody Programowi lub Dell, lub 

też wpływają niekorzystnie na sytuację handlową lub reputację handlową tychże, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, w wyniku 

przekazania osobom trzecim informacji o cenach, szczegółów specyfikacji, wsparcia technicznego i innych informacji udostępnionych 
kontrahentowi za pośrednictwem Portalu, stron Premier lub w inny sposób. 

11.3  Jeżeli Strony uzgodniły, iż Dell zapewni kontrahentowi fundusze marketingowe (zarówno według standardowego schematu dostępnego 

Sprzedawcom i/lub Partnerom w ramach Programu lub w innej formie), taki fundusz będzie zaoferowany jedynie na zasadach określonych 

w Aneksie do Umowy dotyczącym działań marketingowych lub listu zawierającego takie zobowiązanie. Kontrahent wyraża zgodę na 

dostarczenie firmie Dell dowodu w postaci dokumentacji realizacji działań marketingowych, jeżeli będzie to wymagane przez Dell, oraz 

wystawi Dell odpowiednią fakturę na fundusze marketingowe, płatną stosownie do postanowień Aneksu / Umowy/ listu, o którym mowa 
powyżej.   

12 Procedura wypełniania powyższych zobowiązań 

Odpowiedzialność, o której mowa w punktach 10 i 11 powyżej, nie będzie ograniczona postanowieniami punktu 13 poniżej. Każde zobowiązanie do 

naprawienia szkód, o których mowa powyżej, udzielane jest przez kontrahenta Dell lub przez Dell kontrahentowi jako „Stronę zobowiązaną do 

naprawienia szkody” wobec drugiej strony (kontrahenta lub Dell odpowiednio, czyli „Strony uprawnionej do odszkodowania”, z zastrzeżeniem: 

(i) że Strona uprawniona do odszkodowania przekaże Stronie zobowiązanej do naprawienia szkody informacje o wszelkich roszczeniach 

lub postępowaniach sądowych bądź podobnych postępowaniach po uzyskaniu wiadomości o ich wszczęciu, tak szybko, jak to tylko 
będzie możliwe w praktyce; 

(ii) odmowy Strony uprawnionej do odszkodowania przyjęcia odpowiedzialności za takie roszczenia; 

(iii) przekazania Stronie uprawnionej do odszkodowania przez Stronę zobowiązaną do naprawienia szkody wytycznych i informacji 

dotyczących obrony lub zawarcia ugody w sprawie tych roszczeń, na koszt Strony zobowiązanej do naprawienia szkody (lecz nie w 
sposób krzywdzący dla Strony uprawnionej do odszkodowania ), 

(iv) że, jeżeli Stroną uprawnioną do odszkodowania jest Sprzedawca lub Partner, powinien on przestrzegać wszelkich uzasadnionych 
wytycznych Dell i zapewnić ich przestrzeganie przez jej pracowników i współpracowników. 

13 Ograniczenie Odpowiedzialności 

13.1  Łączna odpowiedzialność Stron względem siebie z tytułu lub w związku z niniejsza Umową lub w związku z przedmiotem Umowy 

(niezależnie czy taka odpowiedzialność wynika z niedbalstwa, naruszenia umowy, wprowadzenia w błąd lub z jakiejkolwiek innej 
przyczyny) jest określona w niniejszym punkcie 13. 

13.2 (i) z zastrzeżeniem podpunktu (ii) poniżej, każda ze Stron jest odpowiedzialna za stratę lub uszkodzenie w mieniu prywatnym, 

śmierć lub uszczerbku na zdrowiu spowodowane niedbalstwem lub rażąco niewłaściwym zachowaniem Strony, usługodawcy 

Strony jej pracowników, agentów, podwykonawców, za oszustwo, naruszenie praw własności intelektualnej lub obowiązku 

dochowania poufności włącznie z jakąkolwiek inną odpowiedzialnością, lecz tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim ta 
odpowiedzialność nie może zostać wyłączona lub ograniczona zgodnie z przepisami prawa. 

(ii) Z wyjątkiem odpowiedzialności za śmierć oraz uszczerbek na zdrowiu, za oszustwo oraz jakąkolwiek inną odpowiedzialność, 

która nie może być ograniczana, odpowiedzialność zostaje ograniczona do mniejszej z następujących wartości: 125 % wartości 

pojedynczego zamówienia na Produkt (włącznie z usługami o/lub oprogramowaniem), którego odpowiedzialność dotyczy lub 

500.000,- (pięćset tysięcy) funtów szterlingów/ 500.000,- (pięćset tysięcy) lub równowartości tej kwoty w walucie państwa, w 

którym Sprzedawca/Partner ma siedzibę obliczona przy zastosowaniu kursu Dell obowiązującego w dniu potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia do realizacji. 

13.3 Z zastrzeżeniem odpowiedzialności oraz ograniczeń określonych w punkcie 13.2 i o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, żadna ze 

Stron nie będzie odpowiedzialna za: 

13.3.1 stratę pośrednią lub następczą; 

13.3.2 stratę zysków biznesowych, wynagrodzenia, dochodów, oszczędności, klienteli lub umów; 
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13.3.3 stratę możliwą do uniknięcia dzięki rozsądnemu zachowaniu strony/ lub zachowaniu zgodnemu z radami i 
wytycznymi Dell; 

13.3.4 jakakolwiek stratę wynikającą z braku zachowywania pełnych i aktualnych kopii bezpieczeństwa programów 
komputerowych i danych przez Stronę dotknięta taką stratą; 

13.3.5 jakiekolwiek przedmioty wykluczone z gwarancji; 

13.3.6 utratę lub pogorszenie reputacji; lub 

13.3.7 szkodę spowodowaną przypadkiem Siły Wyższej. 

Niniejsze ograniczenia odpowiedzialności Strony uznają za racjonalne w kontekście wzajemnej współpracy Dell -  Sprzedawca/Partner i przy 

zachowaniu czytelnej komunikacji tych warunków oraz racjonalnych oczekiwań Stron w każdej z powyższych okoliczności.  

13.4 Poza ograniczeniami wskazanymi w punkcie 13.3 powyżej, Dell nie ponosi odpowiedzialności za: 

(i) szkodę naprawioną lub zadośćuczynioną przez Dell w rozsądnym terminie; 

(ii) stratę powstała w wyniku wykorzystania przez Dell materiałów lub wykonywania instrukcji dostarczonych lub 

udzielonych przez Klienta (np. usługi CFI). 

13.5 Poza odpowiedzialnością określoną w punkcie 13.2, Dell ponosi względem kontrahenta odpowiedzialność (i taka odpowiedzialność nie 
podlega ograniczeniom określonym w 13.2 (ii)) za: 

13.5.1 bezpośrednie szkody zgłaszane przez użytkowników końcowych w odniesieniu do odpowiedzialności za Produkt wynikającej z 
przepisów prawa (pod warunkiem, że będą one zgłaszane zgodnie z Załącznikiem 1 poniżej dotyczącym załatwiania tych spraw); 

13.5.2 wszelkie bezpośrednie koszty i wydatki poniesione z związku z zarządzeniem procesem wycofania Produktów (zgodnie z 
Załącznikiem 1),  

z wyłączeniem, w obu przypadkach, sytuacji, w których szkoda, koszty lub wydatki wynikają z zaniedbań kontrahenta, które przyczyniło 

się do powstania szkody, i tylko jeżeli kontrahent będzie przestrzegał procedury opisanej w ostatnim paragrafie niniejszego punktu 13 lub 
rozsądnych instrukcji Dell. 

13.6 Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych przez przepisy prawa, o których mowa w paragrafie pierwszym niniejszego punktu 13, 

jakakolwiek odpowiedzialność kontrahenta wobec Dell oraz Dell wobec kontrahenta (która to odpowiedzialność powstała na skutek 

zaniedbania, naruszenia warunków umowy, wprowadzenia w błąd lub z jakiegokolwiek innego powodu) zostaną ograniczone w takim 

stopniu, w jakim druga Strona (tj. kontrahent lub Dell), która doznała szkody, nie podjęła wszelkich uzasadnionych kroków w celu 

zmniejszenia swoich strat. W przypadkach, w których Dell lub kontrahent, będący „Stroną zgłaszającą roszczenie ”, chce wysunąć 

roszczenie wobec drugiej Strony, tj. kontrahenta lub Dell, tj. będącej „Stroną pozwaną ”, z tytułu odpowiedzialności wynikającej lub 

związanej z zamówieniem (w tym wszelkimi kwestiami związanymi z takim zamówieniem w myśl niniejszej Umowy), wówczas Strona 

zgłaszająca roszczenie zawiadomi na piśmie Stronę pozwaną o takim roszczeniu w możliwie najkrótszym terminie. Aby roszczenie stało 

się „Uzasadnionym roszczeniem”, winno ono zawierać: dokładne informacje o roszczeniu Strony zgłaszającej roszczenie przeciwko 

Stronie pozwanej oraz wszelkie podstawy tegoż roszczenia, pełne informacje o stratach, odnośnie do których pretensje zgłasza Strona 

zgłaszająca roszczenie oraz wszelkie dodatkowe dokumenty wymagane przez Stronę pozwaną w celu uzasadnienia roszczeń Strony 

zgłaszającej takie roszczenie. Stronie nie przysługuje prawo do wnoszenia roszczeń z tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej 

z niniejszej Umowy, zgodnie z regulacją niniejszego punktu 13, chyba że przedmiotowa Strona zgłosi Uzasadnione roszczenie nie później 

niż w ciągu 6 (sześć) miesięcy od daty, w której wystąpiło zdarzenie dające podstawę dochodzonemu roszczeniu lub, w przypadku 
późniejszego terminu, od daty, w której Strona zawiadamiająca pierwszy raz powzięła wiedzę o powyższym. 

13.7 Sprzedawca oraz Partner zobowiązani są utrzymywać umowy ubezpieczenia zapewniające odpowiednią ochronę w zakresie wykonania ich 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz powinni przedłożyć dowód utrzymania takiej ochrony ubezpieczeniowej w ciągu (10) 

dni roboczych od wniosku Dell o przedłożenie takiego dowodu. Utrzymywanie wspomnianej wyżej odpowiedniej ochrony 
ubezpieczeniowej jest warunkiem niniejszej Umowy.  

14 Ceny i płatności 

14.1 W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji określona została cena, która kontrahent zobowiązany jest zapłacić za produkcję i dostawę 

Produktów, oraz wynagrodzenie należne za dodatkowe usługi. Cena i wynagrodzenie nie uwzględniają podatku VAT, jakichkolwiek 
obowiązujących obciążeń i innych podatków, do których zapłaty zobowiązany jest kontrahent. 

14.2 Kontrahent może być uprawniony do rabatów lub upustów na nabywane Produkty w przypadku dokonania takich uzgodnień przez Strony, zarówno 

w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie Strony jak i w formie standardowych schematów, dostępnych poprzez Program dla 

Sprzedawców i/lub Partnerów, lub dostępnych ze względu na państwo, w którym Sprzedawcy i/lub Partnerzy mają siedzibę. Upusty będą udzielane 

w momencie złożenia zamówienia, a rabaty będą generalnie udzielane w postaci noty kredytowej wystawianej na rzecz kontrahenta w celu ich 

odliczenia od przyszłych zamówień. Wszelkie fundusze na działalność marketingową uzgodnione między Stronami i płatne przez Dell (zarówno 
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zgodnie ze standardowymi schematami dostępnymi dla Sprzedawców lub Partnerów w ramach Programu jak również uzgodnione w inny sposób) a 

dotyczące inicjatyw marketingowych odnoszących się do Produktu, będą płatne przez Dell tylko w oparciu o prawidłową fakturę wystawioną na Dell 
stosownie do postanowień punktu 11.3 i nie będą uiszczane w postaci udzielenia kontrahentowi upustu lub rabatu (noty kredytowej).  

14.3 Za zastrzeżeniem innych uzgodnień z Dell oraz niezależnie do kredytu przyznanego w oparciu o przeprowadzaną przez Dell ocenę sytuacji 

przedsiębiorstwa kontrahenta termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie faktur wynoszą 

4% ponad 3-miesięczny wskaźnik EURIBOR notowany na dzień wystawienia danej faktury. Dell zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji 
przyszłych zamówień w przypadku spóźnionej zapłaty lub braku zapłaty faktur.  

14.4 Kontrahent w ciągu 14 (czternaście) dni od daty wystawienia faktury może zgłaszać zapytania lub podnosić kwestie sporne. W przeciwnym 

przypadku faktura uznana zostanie za prawidłową i stanie się wymagalna 30 dnia po wystawieniu faktury. Pozycje faktury, co do których zgłaszane 

są zastrzeżenia lub faktury w całości sporne, nie będą wymagalne do upływu okresu 14 (czternastu) dni od daty rozstrzygnięcia sporu. Należności za 
pozycje faktur, co do których nie są zgłaszane zastrzeżenia, winny być uregulowane tak, jak zaznaczono powyżej. 

14.5 Kontrahent nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek potrąceń, pomniejszeń lub wstrzymywania kwot płatnych zgodnie z fakturą, niezależnie czy 
działania takie dotyczą jakichkolwiek sporów lub roszczeń (w odniesieniu, do których punkt 14.4 będzie miał zastosowanie). 

14.6 .Sprzedawcy oraz Partnerzy otrzymują od Dell określony cennik oraz inną pomoc i wsparcie za pośrednictwem aplikacji strony Standard PP i 

Partner PP oraz portalu. Cennik ten oraz wsparcie uzależnione są (chyba, że inaczej postanowiono na piśmie) od Produktów dostarczonych do 

kontrahenta w celu ich dalszej dostawy bezpośrednio firmom na ich własny użytek, a nie w celu ich ponownej odsprzedaży, wykorzystania przez 

kontrahenta, dostarczenia klientowi lub końcowemu użytkownikowi innemu niż ten wskazany Dell przez kontrahenta. W przypadku, gdy 

Sprzedawcy lub Partnerzy zamierzają skorzystać z cen szczególnych oferowanych przez firmę Dell, w odniesieniu do konkretnego projektu 

dla zidentyfikowanego użytkownika końcowego, kontrahent w każdym takim przypadku, zapewni, iż taki użytkownik jest biznesowym 

użytkownikiem końcowym i udzielił kontrahentowi zgodę na przekazanie do firmy Dell danych dotyczących jego firmy w celu oszacowani 

możliwości zastosowania ceny specjalnej. Zebrane w ten sposób dane, dotyczące takich biznesowych użytkowników końcowych, nie będą 
wykorzystywane przez Dell do innych celów.  

14.7 Błędne przedstawianie informacji w sposób umyślny czy notoryczny lub przedstawianie ich bez zachowania należytej staranności w celu 

uzyskania korzyści lub dostępu do określonych cenników, pomocy i/lub wsparcia może być potraktowane jako istotne naruszenie postanowień 

niniejszej Umowy. Jeżeli kontrahent wprowadzi w błąd Dell w celu uzyskania ceny niższej niż cena, która takiemu kontrahentowi przysługuje, 

lub w celu uzyskania pomocy lub wsparcia, do którego kontrahent nie jest uprawniony, bądź też uzyskania pomocy lub wsparcia po cenie, do której 

nie jest uprawniony, wówczas Dell zastrzega sobie prawo wystawienia kontrahentowi faktury z tytułu różnicy cenowej lub zafakturowania 

zwykłych kosztów lub ceny świadczenia, jakie firma Dell uzna w sposób uzasadniony za odpowiednie. Wszelkie takie faktury będą wymagalne z 

chwilą ich otrzymania i jako uzasadniona należność istniejąca pomiędzy partnerem a firmą Dell mogą być objęte odsetkami z tytułu opóźnień w 
zapłacie lub postępowaniem sądowym dotyczącym ściągania należności. 

15 Rozwiązanie umowy 

15.1. Każdej ze stron przysługuje prawo do pisemnego rozwiązania niniejszej Umowy, a kontrahent może wycofać się z udziału w Programie, w 

każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Z wyłączeniem przypadków, do których zastosowanie znajdą 

postanowienia następnego punktu niniejszej Umowy, jej rozwiązanie nie zwalnia żadnej ze Stron z obowiązku wypełnienia zobowiązań 

zaciągniętych przez Strony przed lub w dacie rozwiązania tejże Umowy, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, zobowiązań związanych z 

realizacją złożonych zamówień, realizacją należnych płatności, przestrzeganiem wymogów dotyczących ochrony danych, własności intelektualnej, 
poufności oraz odpowiedzialności. 

15.2 Dell ma prawo odmówić przyjęcia nowych zamówień w każdym czasie oraz zamówienie nie będzie obowiązywało Dell dopóki nie zostanie 

potwierdzone zgodnie z punktem 6. Dell może odmówić wykonania pozostałych obowiązków wynikających z istniejących zamówień złożonych 
w ramach niniejszej Umowy, jeżeli kontrahent: 

15.2.1 dopuści się istotnego i niedającego się naprawić naruszenia postanowienia niniejszej Umowy (obejmującego, lecz nie wyłącznie, umyślne 

czy notoryczne wprowadzanie w błąd lub przedstawianie informacji bez należytej staranności w celu uzyskania cennika, pomocy lub 
wsparcia, do których kontrahent nie jest uprawniony); 

15.2.2 naruszy w sposób istotny i dający się naprawić postanowienia niniejszej Umowy i nie naprawi takiego naruszenia po upływie rozsądnego 

okresu czasu od pisemnego wezwania, w którym to okresie rzeczone naruszenie winno było zostać naprawione; 

15.2.3 nie dokona płatności w dacie ich wymagalności, o ile wcześniej nie uzgodniono na piśmie inaczej; 

15.2.4 złamie regulacje dotyczące zgodności z przepisami eksportowymi, stanie się niewypłacalny lub zostanie wobec niego złożony 

zasadny wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, lub podobnego postępowania albo zostanie 
wszczęte jakiegokolwiek postępowanie przeciwko kontrahentowi; 

15.2.5 działa w sposób, który, według uzasadnionej opinii Dell, jest dla Dell lub Programu szkodliwy, w tym w szczególności, lecz nie 

wyłącznie, poprzez przekazanie osobom trzecim informacji o cenach, szczegółów specyfikacji, wsparcia technicznego i innych 

informacji udostępnionych kontrahentowi za pośrednictwem Portalu, stron Standard PP lub Partner PP lub w inny sposób, a także poprzez 
udostępnienie tychże w ujęciu ogólnym agencjom ds. gromadzenia i analizy danych. 
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15.3. Kontrahent może anulować zamówienie, jeżeli Dell: 

15.3.1 naruszy w sposób istotny i dający się naprawić postanowienia niniejszej Umowy i nie naprawi takiego naruszenia po upływie rozsądnego 
okresu czasu od pisemnego wezwania, w którym to okresie rzeczone naruszenie winno było zostać naprawione; lub 

15.3.2 stanie się niewypłacalny lub złoży wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, zarządu przymusowego, 

zarządu powierniczego, porozumienia wierzycieli, lub podobnego postępowania, poza przypadkami stanowiącymi część 

restrukturyzacji lub reorganizacji działalności przedsiębiorstwa w dobrej wierze. 

16 Siła wyższa 

Żadna ze Stron nie jest zobowiązana do realizacji swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ani nie ponosi odpowiedzialności za 

niewykonanie takich zobowiązań w zakresie, w którym ich wykonanie jest uniemożliwione przez zdarzenia będące poza kontrolą Stron, takie jak: pożar, 

powódź, wojna, embargo, strajk, nieprzewidziany niedobór materiałów, opóźnienia lub zakłócenia w transporcie, działania rządu, bądź też działania lub 

zaniechania drugiej Strony („Przypadki siły wyższej”), pod warunkiem, że Strona, która doświadczyła takich zdarzeń, poinformuje drugą Stronę 

niezwłocznie na piśmie oraz podejmie wszelkie właściwe kroki celem natychmiastowego usunięcia Przypadku siły wyższej. Jeżeli wypełnienie zobowiązań 

(innych niż te dotyczące płatności należnych kwot) jest niemożliwe przez okres dłuższy niż 30 dni, wówczas każda ze Stron może wypowiedzieć drugiej stronie 
Umowę na piśmie w odniesieniu do zamówień dotkniętych Przypadkiem siły wyższej bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu wobec tejże Strony. 

17 Postanowienia ogólne 

17.1 Żadna zmiana niniejszej Umowy nie będzie ważna, dopóki nie zostanie spełniony jeden z następujących warunków: (i) firma Dell 

poinformuje o przewidywanych zmianach Sprzedawcę /Partnera przesyłając w/w zmiany drogą elektroniczną oraz umieszczając w/w 

zmiany na stronach witryny Premier lub w Portalu i Sprzedawca/Partner nie wycofa się z Programu w rozsądnym czasie podanym przez 

firmę Dell w odpowiednim komunikacie o zmianie Umowy; (ii) zmiany zostaną podpisane przez obie Strony lub w ich imieniu przez 

upoważnionych przedstawicieli. W celu uniknięcia wątpliwości firma Dell może według własnego uznania zmienić wszelkie inne aspekty 

Programu, w tym między innymi specyfikacje Produktu dostępne dla Sprzedawców i/lub Partnerów, ceny i mechanizmy cenowe dotyczące 

Sprzedawców/Partnerów, wszelkie rabaty lub inne programy motywacyjne oferowane od czasu do czasu Partnerom przez firmę Dell, 

Instrukcję Programu, zawartość i metody działania stron witryny Premier i/lub Portalu oraz wszelkie warunki lub wymagania dotyczące 

rejestracji lub certyfikacji, pozwalające uzyskać status Partnera. Strony niniejszej Umowy są niezależnymi kontrahentami i nie jest 

planowane ani sugerowane powstanie między nimi jakiejkolwiek spółki, agencji, przedstawicielstwa lub podmiotu o innym charakterze. 

17.2. Zawiadomienia związane z niniejszą Umową mogą być wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail lub przesyłki poleconej do działów 

prawnych właściwych Stron i będą uważane za należycie dostarczone w przypadku uzyskania odpowiednio nieautomatycznego 
potwierdzenia lub podpisu poświadczającego otrzymanie przesyłki. 

17.3 Niezrealizowanie lub nieskorzystanie przez którąkolwiek ze Stron w jakimkolwiek czasie i przez dowolny okres z jakichkolwiek 

postanowień lub praw wynikających z niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się takiego postanowienia bądź prawa i nie wpłynie to w 

żaden sposób na prawo Strony do późniejszego realizowania lub skorzystania z rzeczonych postanowień lub praw. 

17.4. Jeżeli żadna ze Stron nie skorzysta w jakimikolwiek czasie z odpowiednich uprawnień przysługujących zgodnie z przepisami prawa, nie 
będzie to oznaczało zrzeczenia się jakichkolwiek z tych uprawnień. 

17.5 Dell może przenieść lub scedować swoje prawa lub obowiązki w części lub całości na właściwą osobę trzecią lub własne jednostki 

powiązane. Wybór kontrahenta dokonywany jest na podstawie określonych kryteriów selekcji stosowanych przez Dell takich jak 

wiarygodność finansowa lub zgodność z wymogami dotyczącymi eksportu, w związku z tym kontrahent nie może przenieść swoich praw i 

obowiązków ani w części, ani w całości bez pisemnej zgody firmy Dell. Ponadto, Dell ma zobowiązania względem kontrahenta z tytułu 

zawarcia niniejszej Umowy jak również względem użytkowników końcowych z tytułu udzielonej Gwarancji. Jednakże zobowiązania Dell 

względem kontrahenta nie mogą zostać przeniesione lub scedowane, bez pisemnej zgody Dell,  w związku z czym osoby trzecie, którym 

kontrahent może sprzedać Produkty i które nie są użytkownikami końcowymi Produktów nie będą uprawnione do egzekwowania tych 

zobowiązań Dell. Gwarancje mogą zostać przeniesione wyłącznie zgodnie z procedurą Dell w zakresie rejestracji numerów seryjnych i 
procedurą transferów (standard asset tag registration and transfer processes).  

17.6 Prawem właściwym dla praw i obowiązków zarówno Dell, jak i kontrahenta jest prawo kraju, w którym zlokalizowana jest jednostka Dell, 

ujęta na liście stron umowy i jurysdykcji poniżej, która współpracuje z kontrahentem na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie. 

W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia sporu (dotyczącego lub nie dotyczącego umowy) Dell i kontrahent uzgadniają wyłączną 

właściwość sądów powszechnych wspomnianego kraju. Strony wyłączają stosowanie postanowień Konwencji Wiedeńskiej o 
Międzynarodowej Sprzedaży Towarów do niniejszej Umowy. 

17.7 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się być nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie usunięte  lub 

będzie miało ograniczony zakres, lub zostanie napisane ponownie w najmniejszym wymaganym stopniu tak, by pozostała treść niniejszej 
Umowy pozostawała ważna. 

17.8 Niniejsza Umowa nie zostaje zawarta na rzecz osób trzecich jak również nie daje uprawnień jej egzekwowania przez inną osobę aniżeli 

Strona. 
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ZAŁĄCZNIK 1: OCHRONA  DANYCH,  BEZPIECZEŃSTWO  I  WYCOFANIE  PRODUKTÓW, POUFNOŚĆ , ZGODNOŚĆ  Z 

PRZEPISAMI EKSPORTOWYMI, ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ WEEE 

A. OCHRONA DANYCH 

1. Każda ze Stron przestrzegać będzie postanowień Dyrektywy 95/46/WE dotyczącej ochrony danych lub równoważnych przepisów prawa 
lokalnego. 

2. W przypadkach, w których ma to zastosowanie, Dell zastosuje własne procedury ochrony danych dotyczących Produktów,, w przypadku gdy 

Produkty te mają zostać przetworzone w ramach standardowych procesów  odnawiania zasobów, naprawy czy recyklingu. 

B. POUFNOŚĆ 

1. W niniejszym paragrafie B, „Informacje poufne” oznaczać będą wszelkie informacje ujawniane (bądź to na piśmie, ustnie bądź inaczej 

pośrednio lub bezpośrednio) przez Stronę będącą „Stroną ujawniającą” Stronie będącej „Odbiorcą” bądź to przed bądź po dacie niniejszej 

Umowy, w tym między innymi informacje dotyczące klientów Strony ujawniającej, operacji, procesów, planów lub zamierzeń, informacji dot. 
Produktów, know-how, praw projektowych, tajemnic handlowych, możliwości rynkowych, finansów oraz spraw handlowych. 

2. Wszelkie informacje dostarczane za pośrednictwem stron Standard PP, Partner PP, Portalu lub źródeł danych, do których dostęp można uzyskać 

tylko za pośrednictwem Portalu, winny być traktowane jako Informacje poufne, nawet jeśli mogą być przeglądane przez innych Sprzedawców 

i/lub Partnerów, i nie powinny być ujawniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody firmy Dell na piśmie. 

3. Odbiorca zobowiązuje się: nie wykorzystywać Informacji poufnych do innych celów niż wykonywanie zobowiązań przewidzianych w 

niniejszej Umowie ani nie ujawniać Informacji poufnych innym osobom bez wcześniejszej pisemnej zgody Strony ujawniającej zgodnie z 
postanowieniami punktów 4 i 5 poniżej. 

4. Odbiorca może ujawnić Informacje poufne „Adresatowi”, będącemu jednym z jego dyrektorów, członków zarządu, pracowników, 

profesjonalnych doradców i kontrahentów, w zakresie, w jakim takie ujawnienie jest niezbędne dla celów niniejszej Umowy. Odbiorca 

dopilnuje, by każdy z Adresatów został poinformowany oraz przestrzegał zobowiązań Odbiorcy w zakresie zachowania poufności oraz 
ograniczeń dotyczących wykorzystania w myśl niniejszej Umowy, tak jakby adresat był stroną Umowy. 

5. Odbiorca może ujawnić Informacje poufne w stopniu wymaganym przez przepisy prawa, inne regulacje lub obowiązujący nakaz organu 

nadzorczego właściwego dla tego Odbiorcy, z zastrzeżeniem że Odbiorca dołoży wszelkich starań w celu ograniczenia stopnia takiego 
ujawnienia oraz w celu zabezpieczenia poufności wszelkich ujawnionych Informacji poufnych. 

6. Punkty 4 i 5 powyżej nie mają zastosowania do Informacji poufnych, które: w dacie niniejszej Umowy lub później staną się powszechnie znane 

inaczej niż w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Odbiorcę lub Adresata; lub w odniesieniu do których Odbiorca może 
udowodnić w sposób satysfakcjonujący dla Strony ujawniającej, że powziął o nich wiedzę przed ujawnieniem ich mu przez Stronę ujawniającą. 

7. Żadna ze Stron nie sporządzi ani nie dokona autoryzacji żadnych informacji prasowych w odniesieniu do Umowy (w tym między innymi dla 

Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, NASDAQ, innej stosownej giełdy i/lub dla innych organizacji regulacyjnych) bez wcześniejszej 
pisemnej zgody drugiej Strony. 

8. Wszelkie informacje uzyskane przez Sprzedawcę lub Partnera w ramach niniejszej Umowy, w tym informacje dotyczące firm Dell, Intel, 

Microsoft czy McAfee, nie mogą być wykorzystane przez Sprzedawcę lub Partnera pośrednio bądź bezpośrednio w przypadku jakichkolwiek 

przyszłych przetargów, ofert lub negocjacji z firmami Intel, Microsoft, McAfee lub innymi firmami trzecimi. Wszelkie informacje uzyskane 

przez Dell w ramach niniejszej Umowy, w tym informacje dotyczące Sprzedawcy lub Partnera, nie mogą być przez nią wykorzystywane 
pośrednio bądź bezpośrednio w przypadku jakichkolwiek przyszłych przetargów, ofert lub negocjacji z firmami trzecimi. 

C. BEZPIECZEŃSTWO I WYCOFANIE KOMPUTERÓW 

1. Strony będą przestrzegać swych obowiązków dotyczących bezpieczeństwa oraz wycofania Produktów. 

2. W przypadku kwestii związanych z bezpieczeństwem lub wycofaniem Produktów Sprzedawca lub Partner zobowiązują się udzielić wsparcia 

Dell w zakresie nawiązania kontaktu z użytkownikami Produktów oraz wycofania Produktów. Dell będzie ponosił odpowiedzialność za 

wszelkie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Sprzedawcę lub Partnera przy wypełnianiu wyraźnych wytycznych 

Dell zgodnych z postanowieniami niniejszej klauzuli. Koszty poniesione przez Sprzedawcę lub Partnera bez uwzględnienia zaleceń Dell w 
zakresie wycofania Produkt, nie będą zwracane, chyba że Strony w konkretnym przypadku uzgodnią inaczej.  

D. PROWADZENIE DOKUMENTACJI I WYMOGI DOTYCZĄCE KONTROLI 

Strony zobowiązują się prowadzić dokładną i czytelną dokumentację zgodną z przepisami prawa i zapewnią drugiej Stronie odpowiedni dostęp do 

wszelkich obiektów, umożliwią kontrolę oraz udostępnią kopie wszelkich informacji wymaganych w sposób uzasadniony przez taką Stronę, które 

dotyczą realizacji postanowień Umowy przez Stronę, w tym między innymi informacji dotyczących faktur, wymogów związanych z rachunkowością 

oraz działań w zakresie przestrzegania postanowień Klauzuli B (Poufność). Strony ponadto zobowiązują się w uzasadnionych przypadkach do 
rozwiązywania sporów z osobami trzecimi. 
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E. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI EKSPORTOWYMI I ANTYKORUPCYJNYMI 

1. Każda ze Stron przestrzegać będzie na własny koszt wszelkich stosownych przepisów prawa, nakazów i regulacji wszelkich instytucji 
państwowych właściwych dla ich działań związanych z Umową. 

2. Każda ze Stron przekaże drugiej Stronie wszelkie informacje potrzebne do przestrzegania przez drugą Stronę stosownych przepisów prawa i 
regulacji związanych z Produktami. 

3. Strony postanawiają, że Produkty licencjonowane lub sprzedawane na mocy niniejszej Umowy podlegają przepisom i regulacjom eksportowym 

Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i mogą również podlegać przepisom celnym lub eksportowym państwa, w którym produkty są 
wytwarzane i/lub do którego są dostarczane . Sprzedawca lub Partner  zobowiązuje się przestrzegać tych przepisów i regulacji. 

4. Dla uniknięcia jakichkolwiek niejasności wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Produkty, oprogramowanie lub technologię wykorzystywaną 

przez Dell stosownie do instrukcji Sprzedawców lub Partnerów jako części Custom Factory Image ponosić będzie Sprzedawca lub Partner. W 

związku z powyższym kontrahent zabezpiecza niniejszym Dell w zakresie obowiązku przestrzegania przepisów i regulacji eksportowych z 
zastrzeżeniem procedur zawiadomień, o których mowa powyżej. 

5. W myśl przepisów i regulacji , wymienionych w punkcie 3 powyżej, Produkty nabyte w ramach niniejszej Umowy nie mogą być sprzedawane, 

wynajmowane lub w inny sposób przekazywane objętym ograniczeniami użytkownikom końcowym (w tym wymienionym na „Liście 

Podmiotów” prowadzonej przez amerykański Departament Handlu, Biuro ds. Przemysłu i Bezpieczeństwa – „the U.S. Department of 

Commerce, Bureau of Industry and Security” lub wskazanych na innych listach podmiotów objętych restrykcjami) lub krajom objętym 

ograniczeniom (obecnie Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria). Ponadto Produkty nie mogą być sprzedawane, wynajmowane lub w inny 

sposób przekazywane lub wykorzystywane przez użytkowników końcowych podejmujących działania związane z bronią masowego rażenia, w 

tym między innymi działania związane z projektowaniem, opracowywaniem, produkcją lub użyciem materiałów jądrowych, pocisków 
rakietowych lub wsparciem projektów takich pocisków, broni chemicznej bądź biologicznej. 

6. Sprzedawca/Partner zobowiązuje się zwolnić  Dell z odpowiedzialności za wszelkie straty, wydatki, kary, roszczenia, żądania lub podstawy 

środków prawnych wnoszonych przeciwko Dell w wyniku naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Sprzedawcę lub Partnera  

obowiązujących przepisów, regulacji i nakazów. W przypadku, gdy zakupiony towar jest odsprzedawany z naruszeniem powyższych restrykcji, 

Dell nie będzie zobowiązany do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji lub wsparcia technicznego.  

7. Strony zgodnie postanawiają, iż będą przestrzegać wszelkich przepisów, regulacji lub nakazów antykorupcyjnych, obowiązujących w 
jurysdykcji państwa, w którym Produkty zostały zakupione na mocy niniejszej Umowy. 

 

F.      PRAKTYKI KORUPCYJNE 

 

1. Strony zobowiązują się przestrzegać amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act of the 

United States, „FCPA"), brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej (UK Bribery Act 2010) oraz ustaw antykorupcyjnych innych państw (zwanych dalej 

„Ustawami Antykorupcyjnymi”). Strony nie będą oferować pieniędzy lub innych prezentów, obiecywać przekazania rzeczy wartościowych ani 

upoważniać do tego osób trzecich w celu wywarcia wpływu na działanie lub decyzję urzędnika rządowego lub pracownika przedsiębiorstwa w 

taki sposób, aby skłonić go do udzielenia którejkolwiek ze Stron pomocy w pozyskaniu lub utrzymaniu współpracy biznesowej lub też 
prowadzeniu interesów. 

2.  Strony oświadczają i gwarantują, że ani one same, ani ich pracownicy nie będą – w związku z niniejszą Umową – dokonywać płatności, 

oferować lub obiecywać ich dokonania ani też przekazywać rzeczy wartościowych, pośrednio lub bezpośrednio (i) urzędnikowi rządowemu lub 

pracownikowi administracji rządowej (w tym pracownikowi przedsiębiorstw będących własnością skarbu państwa lub kontrolowanych przez 

państwo oraz pracownikowi międzynarodowych organizacji publicznych); (ii) partii politycznej, przedstawicielowi partii politycznej lub 

kandydatowi; (iii) pośrednikowi w dokonywaniu płatności na rzecz wymienionych wyżej podmiotów lub (iv) innej osobie lub podmiotowi, jeżeli 
płatność lub przekaz narusza prawo w państwie, w którym ma miejsce. 

3.  Zobowiązują się Państwo do: 

3.1  utrzymywania – przez cały okres współpracy ze spółką Dell – własnych polityk antykorupcyjnych, w tym m.in. odpowiednich procedur 

stworzonych w celu zapewnienia przestrzegania Ustaw Antykorupcyjnych zarówno przez Państwa, jak i przez Państwa Współpracowników (w 

rozumieniu definicji przyjętej w punkcie F 4); 

3.2    udostępnienia kopii wymienionych wyżej polityk i procedur na żądanie spółki Dell 

oraz 

3.3   odpowiedniego ich monitorowania i wdrażania. 

 

4. W razie powierzenia wykonania części niniejszej Umowy osobie trzeciej lub korzystania z usług osoby trzeciej w związku z wykonywaniem 

niniejszej Umowy (osoby takie zaliczają się do „Współpracowników”) zobowiązują się Państwo do nałożenia na osobę trzecią zobowiązań w 

zakresie przeciwdziałania korupcji – nie mniej surowych niż te, które nakłada na Państwa niniejsza klauzula. Ponadto oświadczają Państwo i 

gwarantują, że ani Państwa, ani żadnego z członków władz Państwa spółki, jej pracowników i Współpracowników nie skazano nigdy za 

łapownictwo, korupcję, oszustwo czy przestępstwo przeciwko mieniu oraz że – zgodnie z Państwa najlepszą wiedzą – przeciwko tym podmiotom 
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nie toczyły i nie toczą się dochodzenie, śledztwo lub postępowanie wykonawcze, prowadzone przez organ rządowy, administracyjny lub 

nadzorczy w związku z przestępstwem lub podejrzeniem popełnienia przestępstwa w świetle Ustaw Antykorupcyjnych.  Zobowiązują się Państwo 

ponadto niezwłocznie zawiadomić spółkę Dell w razie wykrycia, że Państwo lub członkowie władz Państwa spółki, a także jej pracownicy lub 

Współpracownicy dopuścili się zachowania, które mogło stanowić naruszenie Ustaw Antykorupcyjnych. W przypadku wykrycia potencjalnego 

problemu związanego z ewentualnym naruszeniem Ustaw Antykorupcyjnych Strony zobowiązują się w razie potrzeby niezwłocznie odbyć 
spotkanie. 

  

G.   ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ WEEE 

Dell przestrzega wymogi dyrektywy WEEE w formie, w jakiej wymogi te zostały implementowane do ustawodawstwa poszczególnych krajów 

członkowskich. Dystrybutor/Partner będzie przestrzegać wymogów dyrektywy WEEE Unii Europejskiej w formie, w jakiej wymogi te zostały 

wprowadzone do ustawodawstwa poszczególnych krajów członkowskich* oraz na żądanie przedstawi firmie Dell dowód zgodności z tymi 

wymogami. W szczególności Strony uzgadniają, co następuje: 

1. Gdy firma Dell fakturuje i dokonuje dostaw do Sprzedawcy/Partnera w kraju, w którym Dell działa bezpośrednio**, firma Dell przejmuje na 

siebie odpowiedzialność za zgodność z dyrektywą WEEE, w tym między innymi zgłaszanie wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (EEE), w razie potrzeby regulowanie opłat ekologicznych (ECO-fees) na rzecz właściwych władz oraz zbieranie zużytego 
sprzętu w ramach programu recyklingu odpadów WEEE, prowadzonego przez firmę Dell. www.euro.dell.com/recycling; 

1.1. W przypadku, gdy Dell uiścił opłatę właściwym organom za wprowadzenie produktu na rynek, w oparciu o deklarację Dell w niektórych 

państwach członkowskich*, Dell wystawi Sprzedawcy/Partnerowi fakturę za powyższą opłatę. Sprzedawca/Partner jest uprawniony 
odpowiednio do naliczenia takiej opłaty użytkownikom końcowym.  

2. Gdy firma Dell fakturuje i dokonuje dostaw do Sprzedawcy/Partnera w kraju, w którym Dell działa pośrednio (kraju niewymienionego na liście 

określonej pod symbolem **), odpowiedzialność za zgodność z ustawodawstwem WEEE w danym kraju członkowskim przejmuje na siebie 
Sprzedawca/Partner. Tym samym, Sprzedawca/Partner 

2.1. zgłosi wszystkie Produkty wprowadzone do obrotu w każdym kraju członkowskim (włącznie z państwami nie będącymi krajami 

członkowskimi, w których dyrektywa WEEE została implementowana do krajowego porządku prawnego) właściwym władzom, o ile 
dyrektywa WEEE została implementowana; oraz 

2.2. jest zobowiązany do zapłaty właściwym władzom jakichkolwiek opłat należnych w związku z wprowadzeniem Produktu do obrotu. 

3. Gdy Sprzedawca/Partner wysyła produkt dalej do innego kraju, odpowiedzialność za zgodność z ustawodawstwem WEEE w danym kraju 
członkowskim przejmuje na siebie Sprzedawca/Partner. 

4. Dell kategoryzuje dokonywane przez Sprzedawcę/Partnera zakupy wyposażenia biznesowego jako sprzedaż sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (EEE) nieprzeznaczonego dla gospodarstw domowych i będzie każdorazowo zawiadamiał odpowiednie władze w 

odpowiednim kraju. W pozostałych krajach sprzedaż będzie traktowana odpowiednio jako sprzedaż produktu podwójnego przeznaczenia.  

4.1. Gdy Sprzedawca/Partner prowadzi sprzedaż wyposażenia biznesowego skierowaną do konsumentów/użytkowników domowych oraz w 

stosownych przypadkach w poszczególnych krajach członkowskich, Sprzedawca/Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność za pełną 

zgodność z dyrektywą WEEE, w tym między innymi uczestnictwo w programie zapewniania zgodności, zgłaszanie sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego wprowadzonego do obrotu, pobieranie i regulowanie opłat ekologicznych (ECO-fees) w stosownym urzędzie oraz 

przedstawianie dowodów opłat, zbieranie i utylizacja zużytego sprzętu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

*obejmuje kraje członkowskie nienależące do Unii Europejskiej, w których dyrektywa WEEE została implementowana. 

**lista krajów, w których Dell działa bezpośrednio (we wszystkich pozostałych krajach firma Dell działa pośrednio): Wielka Brytania, Niemcy, 

Francja, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Czechy, Polska, Słowacja, 

Holandia, Norwegia, Szwajcaria 

 

 

  

http://www.euro.dell.com/recycling
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ZAŁĄCZNIK 2: GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH  

A. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI I POMOCY TECHNICZNEJ – WSZYSCY UŻYTKOWNICY KOŃCOWI 

1. Produkty komputerowe marki Dell są zgodne ze specyfikacjami Dell obowiązującymi w dniu wysyłki oraz korzystają co najmniej z pakietu 

gwarancyjnego Basic Hardware Suport dla danego Produktu, przez Okres Gwarancyjny wyszczególniony w pkt B2 i C2 poniżej oraz w sposób 

uzależniony od kategorii użytkownika końcowego Produktu. Szczegółowe informacje na temat pakietu gwarancyjnego Basic Hardware 

Support można uzyskać na żądanie lub na stronie http://support.euro.dell.com/support/,w zależności od kraju, do którego wysłano Produkt 

(oraz lokalizacji użytkownika końcowego, jeżeli jest inna). 

2. Gwarancja Produktu nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak, lecz nie wyłącznie, wypadek, nadużycie, 

niewłaściwe użycie, wysoka temperatura, wilgotność, inne przyczyny dotyczące środowiska, problemy z zasilaniem, serwis (w tym 

zainstalowanie lub odinstalowanie) nieprowadzony lub nieautoryzowany przez Dell, użytkowanie niezgodnie z instrukcją, normalne zużycie, 

problemy wynikające z zastosowania części i elementów, które nie zostały dostarczone przez Dell. 

3. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów ani części dodanych do systemu firmy Dell po jego wysyłce z firmy, ani nieoryginalnych akcesoriów lub 

części dodanych do systemu firmy Dell w ramach usługi CFI. 

4. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, takich jak kasety z tuszem. 

5. Nie honorujemy gwarancji, jeżeli użytkownik końcowy, Sprzedawca lub Partner dokonał nieuprawnionych lub niezatwierdzonych przeróbek 

lub napraw Produktu lub Produktów, które dostarczyliśmy – w tym, lecz nie wyłącznie, zastosował w celu naprawy lub wymiany elementy 

i/albo oprogramowanie, których Dell, działając rozsądnie, nie uznaje za bezpieczne i/albo nadające się do użytkowania w Produkcie lub razem 

z Produktem dostarczonym kontrahentowi przez Dell. W razie dokonania przez kontrahenta otwarcia, przeróbki lub naprawy Produktów, które 

zostały dostarczone przez Dell, Dell nie bierze na siebie odpowiedzialności wobec kontrahenta ani użytkownika końcowego z tytułu 

powstałych w związku z tym problemów z bezpieczeństwem lub zgodnością z przepisami, o ile kontrahent lub użytkownik końcowy nie 

kierowali się przy dokonywaniu otwarcia, przeróbki lub naprawy wyłącznie pisemnymi lub ustnymi instrukcjami Dell (przekazanymi przez 

Pomoc Techniczną lub w ramach korzystania z innej metody pomocy oferowanej przez Dell). 

6. Przez produkty „marki Dell” rozumie się sprzęt komputerowy oznaczony marką „Dell”, w tym jego wszelkie standardowe komponenty, 

nieobejmujące żadnej z poniższych pozycji: (i) oprogramowania, kart dźwiękowych, głośników, urządzeń zewnętrznych, akcesoriów lub części 

dodanych do produktów komputerowych marki Dell po ich wysyłce z firmy; (ii) akcesoriów lub części dodanych do produktów 

komputerowych marki Dell w ramach usługi CFI na życzenie Sprzedawcy/Partnera; (iii) akcesoriów lub części, które nie zostały zainstalowane 

w fabryce firmy Dell; (iv) oprogramowania i produktów peryferyjnych osób trzecich ani (v) monitorów, klawiatur i myszy, o ile nie są 

wyszczególnione w standardowym cenniku firmy Dell. 

7. O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, gwarancja na baterie do notebooków dołączona do Produktów marki Dell to ograniczona 

gwarancja roczna. 

8. Dell nie udziela gwarancji na oprogramowanie ani na Produkty dostarczone kontrahentowi przez Dell, lecz na które licencji udzielają lub które 

wyprodukowały osoby trzecie. To na kontrahencie spoczywa odpowiedzialność za weryfikację, czy gwarancje lub licencje osób trzecich 

odpowiadają potrzebom kontrahenta i jego klientów. Dell może zwrócić się do obcych wykonawców lub licencjodawców oprogramowania z 

prośbą o wywiązywanie się wobec kontrahenta i/lub użytkownika końcowego z prawnych obowiązków Dell i/lub dowolnego licencjodawcy 

oprogramowania względem kontrahenta i/lub użytkownika końcowego w związku z dostawa Produktów i/lub oprogramowania licencjodawcy. 

9. Dell nie przeprowadzał odnośnych testów ani nie certyfikował swoich Produktów pod kątem zastosowań wysokiego ryzyka, takich jak, lecz nie 

wyłącznie, zastosowania w sprzęcie medycznym służącym do ratowania życia, elektrowniach atomowych, kontroli komunikacji masowej lub 

lotniczej oraz wszelkich innych potencjalnie istotnych dla bezpieczeństwa życia ludzkiego zastosowaniach. Sprzedawca/Partner przyjmuje do 

wiadomości i zgadza się, że Dell nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących nadawania się Produktów do zastosowań 

wysokiego ryzyka. 

10. Dell zastrzega sobie prawo do stosowania części zregenerowanych w charakterze części zamiennych lub części wykorzystywanych w 

naprawach. 

11. Na części zamienne lub elementy wykorzystywane przy serwisie lub naprawie Produktów udziela się gwarancji na okres 90 

(dziewięćdziesięciu) dni od daty dostawy lub do upływu Okresu Gwarancji danego Produktu, w zależności od tego, który z tych terminów jest 

dłuższy. 

12. Dell nabywa własność wszelkich wymienionych lub zwróconych Produktów lub ich elementów, chyba że strony uzgodnią inaczej. Jeżeli 

Produkty, które zostały wymienione i podlegają zwrotowi do Dell, nie zostały zwrócone w rozsądnym terminie po wyrażonym przez Dell 

żądaniu ich zwrotu, Dell zastrzega sobie prawo do zafakturowania Sprzedawcy/Partnera (lub, w zależności od sytuacji, użytkownika 

końcowego) z tytułu tych Produktów. 

13. Dell nie bierze na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i/lub zapewnienie poufności danych przechowywanych na jakimkolwiek 

Produkcie przed lub w trakcie okresu świadczenia usług na podstawie Gwarancji. 

14. Jeżeli Produkty zakupione na podstawie niniejszej Umowy zostaną przez kontrahenta sprzedane do kraju innego, aniżeli ten, do którego zostały 

dostarczone przez Dell, Sprzedawca/Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Gwarancja Produktu może w takim przypadku, według 

http://support.euro.dell.com/support/
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uznania Dell, stać się nieważna lub poziom pomocy oferowanej przez Dell może ulec zmianie, w zależności od kraju, w którym znajduje się 

użytkownik końcowy poszukujący pomocy. 

15. Okres i zakres gwarancji udzielanej przez Dell może być zróżnicowany w zależności od kraju, do którego Produkt został dostarczony oraz kraju, w którym 

znajduje się użytkownik końcowy, jeżeli jest to inny kraj. 

16. Pomocą techniczną i serwisem Dell zajmuje się Dell lub jej partnerzy serwisowi. Dell lub jego partnerzy serwisowi dokonują naprawy lub 

wymiany Produktów objętych Gwarancją w rozsądnym terminie. 

B. GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA DLA BIZNESOWYCH UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH 

1. Każdy Produkt sprzedany przez Sprzedawcę/Partnera biznesowemu użytkownikowi końcowemu (lub innemu sprzedawcy) korzysta z:  

a) wszelkich ustawowych, krajowych przepisów o obowiązkach producenta (w odróżnieniu od obowiązków sprzedawcy) dotyczących 

Produktów sprzedanych biznesowym użytkownikom końcowym w kraju, do którego Produkty zostały dostarczone przez Dell. Dla 

uniknięcia wątpliwości, wszelkie obowiązujące w kraju, do którego dostarczono Produkty, ustawowe obowiązki gwarancyjne producentów 

wobec Sprzedawców/Partnerów lub użytkowników końcowych, które mogą zostać przez producenta zgodnie z prawem wyłączone, zostają 

wyłączone przez Dell dla potrzeb niniejszej Umowy oraz 

b) z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Załącznika nr 2, standardowej Gwarancji Dell (szczegółowo przedstawionej dalej w niniejszej 

częsci B), z „Okresem Gwarancyjnym”, którego bieg rozpoczyna się w dniu zakupu Produktu przez biznesowego użytkownika 

końcowego i obejmuje okres, o którym mowa w punkcie B2 poniżej. 

 

2. Okres Gwarancyjny każdego Produktu sprzedanego biznesowemu użytkownikowi końcowemu jest określony we właściwym potwierdzeniu 

przyjęcia zamówienia na Produkt do realizacji i zindywidualizowany dla poszczególnych Produktów (pozycji magazynowych). Jeżeli jednak 

Okres Gwarancji nie został określony w potwierdzeniu zamówienia, wynosi on dla wszystkich Produktów, w tym Produktów pokazowych, 12 

(dwanaście) miesięcy od daty zakupu przez biznesowego użytkownika końcowego. 

 

3. Wszelkie dodatkowe gwarancje lub zobowiązania udzielone przez Sprzedawcę/Partnera lub klienta kontrahenta biznesowemu użytkownikowi 

końcowemu w odniesieniu do Produktu stanowią wyłącznie zobowiązanie umowne kontrahenta/jego klienta wobec użytkownika końcowego. 

Dell nie jest stroną takich umów a ich warunki nie są dlań wiążące. 

 

4. O ile nie uzgodniono inaczej w potwierdzeniu przyjęcia  zamówienia do realizacji zindywidualizowanym dla konkretnego Produktu (pozycji 

magazynowej), Produkty korzystają ze standardowej Gwarancji umownej Dell (zgodnej również z przepisami dotyczącymi sprzedaży 

Produktów (w tym usług) klientom biznesowym), zgodnie z opisami standardowych usług gwarancyjnych, które można znaleźć na 

http://support.euro.dell.com/support/, w zależności od kraju, do którego wysłano Produkt oraz lokalizacji biznesowego użytkownika 

końcowego. Gwarancja Dell ogranicza i zastępuje – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy – wszelkie inne gwarancje udzielone 

na podstawie obowiązujących przepisów lub na innej podstawie. Zgodnie z Gwarancją: 

a) w razie stwierdzenia wady Produktu w Okresie Gwarancyjnym, użytkownik końcowy może skontaktować się z Dell bezpośrednio (w 

ramach usługi „Pomocy Technicznej” oferowanej przez Dell, której szczegółowy opis zostanie przekazany użytkownikowi 

końcowemu). Dell przeprowadza wówczas analizę telefoniczną zgłoszenia oraz, jeżeli uzna to za niezbędne, naprawia lub wymienia 

wadliwy Produkt pod warunkiem, że: 

i. biznesowy użytkownik końcowy pomyślnie przeszedł kontrolę Dell pod kątem przestrzegania przepisów eksportowych i 

zarejestrował numer/numery seryjne Produktów, w celu zapewnienia przez Dell takiemu użytkownikowi realizacji jego uprawnień 

umownych oraz 

ii. Dell została poprawnie zawiadomiony o stwierdzonej wadzie Produktu za pośrednictwem Pomocy Technicznej w trakcie Okresu 

Gwarancyjnego. 

b) Jeżeli po zawiadomieniu Dell o stwierdzonej wadzie Produktu za pośrednictwem Pomocy Technicznej okaże się, że numer seryjny 

Produktu nie został zarejestrowany, lecz Produkt znajduje się w Okresie Gwarancyjnym, to z zastrzeżeniem pomyślnego przejścia 

kontroli przestrzegania przepisów eksportowych, Dell rejestruje numer Produktu i odpowiednio rozpatruje zgłoszenie wady Produktu 

zgodnie z Gwarancją. Z chwilą rejestracji numeru seryjnego przez zespół Pomocy Technicznej firmy Dell, użytkownik końcowy jest 

obowiązany zaakceptować standardowe Warunki Pomocy Technicznej Dell, które znaleźć można na 

http://support.euro.dell.com/support/, a których brzmienie zależy od kraju, do którego dostarczono Produkt oraz lokalizacji biznesowego 

użytkownika końcowego. 

c) O ile nie ustalono inaczej w pisemnej umowie dotyczącej świadczenia przez kontrahenta lub jednostki przez kontrahenta wyznaczone 

usług serwisowych lub pomocy technicznej w odniesieniu do Produktów, zawartej przez kontrahenta i Dell, przeprowadzenie przez 

kontrahenta jakichkolwiek prac, napraw lub przeróbek dotyczących Produktów albo manipulowanie przy nich lub ich demontaż przez 

kontrahenta unieważnia odnośną Gwarancję Produktu. Dell świadczy Pomoc Techniczną zgodnie ze swoimi standardowymi Opisami 

Usług pod warunkiem pomyślnego zarejestrowania numeru seryjnego Produktu w Dell przez Internet lub za pośrednictwem Pomocy 

Technicznej. 

http://support.euro.dell.com/support/
http://support.euro.dell.com/support/
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d) Pomoc Techniczna Dell obejmuje standardową pomoc techniczną dotyczącą Produktu (oferowaną przez Dell swoim bezpośrednim 

klientom biznesowym znajdującym się w tym samym kraju, co kraj, do którego dostarczono Produkty). Godziny pracy Pomocy 

Technicznej mogą się różnić w zależności od kraju, generalnie jednak obejmują co najmniej godziny pracy we właściwych krajach 

według czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Wszelkie prośby o pomoc techniczną 

dotyczącą Produktów spływają do agenta pomocy technicznej firmy Dell, który stara się rozwiązać dany problem zgodnie ze standardową 

praktyką firmy. Dostępne możliwości pomocy, godziny pracy oraz dane kontaktowe znajdują się na http://support.euro.dell.com/support. 

Dell dokłada również rozsądnych starań, aby zapewniać internetową, samoobsługową pomoc techniczną, dostępną przez 24 godziny na 

dobę pod adresem http://support.euro.dell.com/support/. 

C. GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA DLA INDYWIDUALNYCH UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH 

1. Każdy Produkt sprzedany przez Sprzedawcę/Partnera indywidualnemu użytkownikowi końcowemu korzysta z: 

a) wszelkich ustawowych, krajowych przepisów o obowiązkach producenta (w odróżnieniu od obowiązków sprzedawcy) dotyczących 

Produktów sprzedanych indywidualnym użytkownikom końcowym w kraju, do którego zostały dostarczone  przez Dell. Dla uniknięcia 

wątpliwości, wszelkie obowiązujące w kraju, do którego dostarczono Produkty, ustawowe obowiązki gwarancyjne producentów wobec 

Sprzedawców/Partnerów lub użytkowników końcowych, które mogą zgodnie z prawem zostać przez producenta wyłączone, podlegają 

wyłączeniu przez Dell dla potrzeb niniejszej Umowy oraz 

b) z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Załącznika nr 2, ze standardowej Gwarancji Dell (szczegółowo przedstawionej dalej w niniejszej 

części C), z „Okresem Gwarancyjnym”, którego bieg rozpoczyna się w dniu zakupu Produktu przez indywidualnego użytkownika 

końcowego i trwa przez okres, o którym mowa w ust. C2 poniżej, bez wpływu jednak na ustawowe prawa konsumenta. 

 

2. Okres Gwarancyjny każdego Produktu sprzedanego użytkownikowi końcowemu będącemu konsumentem jest określony w odnośnym 

potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Produktu do realizacji i zindywidualizowany dla poszczególnych Produktów (pozycji magazynowych). 

Jeżeli jednak Okres Gwarancji nie został określony w potwierdzeniu przjęciu  zamówienia do realizacji, wynosi on dla wszystkich Produktów, 

w tym produktów pokazowych, 12 (dwanaście) miesięcy. 

 

3. Sprzedawca/Partner musi reklamować i oferować Okres Gwarancyjny dla wszystkich Produktów sprzedawanych użytkownikom końcowym 

będącym konsumentom jako okres, którego bieg rozpoczyna się od daty zakupu Produktu przez użytkownika końcowego.  

Sprzedawcy/Partnerowi nie wolno oferować ani reklamować żadnej innej gwarancji na Produkty bez uprzedniej wiedzy firmy Dell.  Wszelkie 

dodatkowe gwarancje lub zobowiązania z tytułu Produktów udzielone przez Sprzedawcę/Partnera lub klienta kontrahenta użytkownikowi 

końcowemu będącemu konsumentem stanowią wyłącznie zobowiązanie umowne kontrahenta / klienta kontrahenta (jako sprzedawcy Produktu) 

wobec użytkownika końcowego będącego konsumentem. Dell nie jest stroną takich umów, a ich warunki nie są dlań wiążące.  

 

4. O ile nie uzgodniono inaczej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji zindywidualizowanym dla konkretnego Produktu (pozycji 

magazynowej), Produkty korzystają ze standardowej Gwarancji „konsumenckiej” (oferowanej przez Dell swoim bezpośrednim klientom 

będącym konsumentami znajdującym się w tym samym kraju, co kraj, do którego dostarczono Produkty). Zgodnie z Gwarancją: 

a) w razie stwierdzenia wady Produktu w Okresie Gwarancyjnym, użytkownik końcowy może skontaktować się z Dell bezpośrednio (w 

ramach usługi „Pomocy Technicznej” oferowanej przez Dell, której szczegółowy opis zostanie przekazany użytkownikowi końcowemu). 

Dell przeprowadzi wówczas analizę telefoniczną zgłoszenia oraz, jeżeli uzna to za niezbędne, naprawi lub wymieni wadliwy Produkt pod 

warunkiem, że:  

i. numer seryjny Produktu został pomyślnie zarejestrowany w firmie Dell przez Internet lub za pośrednictwem Pomocy Technicznej 

oraz  

ii. Dell został poprawnie zawiadomiony o stwierdzonej wadzie Produktu za pośrednictwem Pomocy Technicznej w trakcie Okresu 

Gwarancyjnego.  

b) Jeżeli po zawiadomieniu firmy Dell o stwierdzonej wadzie Produktu za pośrednictwem Pomocy Technicznej okaże się, że numer seryjny 

Produktu nie został zarejestrowany, lecz Produkt znajduje się w Okresie Gwarancyjnym, to Dell rejestruje numer seryjny Produktu i 

odpowiednio rozpatruje zgłoszenie wady Produktu zgodnie z Gwarancją.  Z chwilą rejestracji numeru seryjnego Produktu przez zespół 

Pomocy Technicznej Dell, użytkownik końcowy jest obowiązany zaakceptować standardowe Warunki Pomocy Technicznej Dell, które 

znaleźć można na http://support.euro.dell.com/support/, a których brzmienie zależy od kraju, do którego dostarczono Produkt oraz 

lokalizacji indywidualnego użytkownika końcowego. 

c) O ile nie ustalono inaczej w pisemnej umowie pomiędzy kontrahentem a Dell dotyczącej serwisu Produktów przez kontrahenta lub 

jednostek przez kontrahenta wyznaczonych, przeprowadzenie przez kontrahenta jakichkolwiek prac, napraw lub przeróbek dotyczących 

Produktów albo manipulowanie przy nich lub ich demontaż przez kontrahenta unieważnia odnośną Gwarancję Produktu. 

d) W zależności od Produktu i zgodnie ze standardową ofertą firmy Dell dotyczącą pomocy technicznej (dla bezpośrednich klientów 

będących konsumentami w tym samym kraju, co kraj, do którego dostarczono Produkty), Dell udziela Pomocy Technicznej przez telefon, 

pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem czatu internetowego, pod warunkiem pomyślnego zarejestrowania numeru seryjnego Produktu 

w Dell przez Internet lub za pośrednictwem Pomocy Technicznej. 

http://support.euro.dell.com/support
http://support.euro.dell.com/support/
http://support.euro.dell.com/support/
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e) Pomoc Techniczna firmy Dell obejmuje standardową pomoc techniczną dotyczącą Produktu (oferowaną przez firmę Dell swoim 

bezpośrednim klientom indywidualnym znajdującym się w tym samym kraju, co kraj, do którego dostarczono Produkty). Godziny pracy 

Pomocy Technicznej mogą się różnić w zależności od kraju, generalnie jednak obejmują co najmniej godziny pracy we właściwych 

krajach według czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Wszelkie prośby o pomoc 

techniczną dotyczącą Produktów spływają do agenta pomocy technicznej Dell, który stara się rozwiązać dany problem zgodnie ze 

standardową praktyką Dell. Dostępne możliwości pomocy, godziny pracy oraz dane kontaktowe znajdują się na 

http://support.euro.dell.com/support. Dell dokłada również rozsądnych starań, aby zapewniać internetową, samoobsługową pomoc 

techniczną, dostępną przez 24 godziny na dobę pod adresem http://support.euro.dell.com/support/. 
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Podmioty współpracujące z firmą Dell i tabela jurysdykcji Do uzupełnienia / 

 Registered Office  Trading / Postal Address (if different) 

Austria  Dell Ges.m.b.H.  

Wienerbergstrasse 11/12 A-1100 Wien  

VAT No. ATU 16992707 

 - 

Belgium  Dell N.V.  

Doornveld 130 BE-1731 Zellik 

VAT No. BE 0447550278 

 - 

Czech Dell Computer spol. S.R.O   

V Parku 2325/16    

148 00 Praha 11 – Chodov 

VAT No. CZ 45272808 

 

 - 

Denmark  Dell A/S  

Arne Jacobsens Allé 15-17 DK-2300 

Copenhagen  

VAT No. DK 18296799 

 

 - 

Finland Oy Dell AB 

Linnoitustie 2 A, FIN 02600 ESPOO 

VAT No. FI 08444327 

 - 

France  Dell SA  

1 rond-point Benjamin Franklin 34938  

Montpellier  

VAT No. FR 20351528229 

 

  - 

Germany  Dell GmbH  

Main Airport Center Unterschweinstiege 10 D-60549 Frankfurt am 

Main  

VAT No. DE 113541138 

- 

Greece Dell Technology Products and Services SA 

Third Floor, 90 Kifissias Avenue/3 Konitsis Street 

151 25 Maroussi, Athens   

VAT No. EL 999845851 

 

- 

Ireland  Dell Products  

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 

VAT No. IE 6591034U 

-1, Raheen Industrial Estate,  

Limerick 

Italy  Dell Spa  

Viale Milanofiori – Palazzo WTC I-20090 Assago – Milano  

VAT No. IT 12289830155 

- 

Luxembourg Dell SA 

89D, Rue Pafebruch, Parc d'activite de Capellen 

L-8308 Capellen 

VAT No. LU 21094515 

 

- 

Netherlands  Dell B.V.  

Transformatorweg 38-72 NL-1014 AK Amsterdam  

VAT No. NL 009120774 B01 

PO Box 59223 

1040 KE Amsterdam 

Norway  Dell AS  

Hoffsveien 1D Postboks 270 Skøyen NO-0275 Oslo  

VAT No. NO 861272702 

- 

Poland Dell Sp. z o.o.  

Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa  

VAT No. PL 5260206712   

- 

Portugal Dell Computer III 

Rua Rui Teles Palhinha 

Lote 10 - Fracao 2G, 2740 278 Porto Salvo 

VAT No. PT 506588785 

 

- 
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Slovakia Dell S.R.O   

Fazuľová 7 Bratislava 811 07 

VAT No. SK 2020288952 

 

- 

Spain  Dell Computer, S.A.  

Calle Basauri numéro 17  

Edificio Valrealty, E-28023 la Florida Madrid  

VAT No. ES A80022734 

 

- 

Sweden  Dell AB 

Frösundaleden 2B, S-SE-169 70 Solna 

VAT. No. 556369663101 

- 

Switzerland  Dell SA  

Route de l’Aéroport 29 CH-1215 Genève 15 

VAT No. CH 148 380 

- 

United Kingdom Dell Corporation Limited  

Dell House The Boulevard  Cain Road Bracknell RG12 1LF 

VAT No. GB 635823528 

- 

S. Africa Dell Computer (Pty) Ltd 

The Campus, Wembley Building 

Cnr. Main and Sloane Streets, Bryanston 2021 

VAT No. ZA 4890151741 

 

- 

 


