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1. Przedmiot 

 
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują stosunek prawny Użytkownika, który z reguły 

jest kierowcą pojazdu użytkowego, z operatorem MAN Driver App, firmą MAN Truck & Bus 
AG, Dachauer Str. 667, D-80995 Monachium („MAN T&B”).  

1.2. Aplikacja MAN Driver App jest bezpłatną aplikacją mobilną, oferującą użytkownikowi 
(kierowcy) różne funkcjonalności służące wsparciu jego działań przed rozpoczęciem jazdy i 
podczas przerw w jeździe oraz awarii (np. kontrola pojazdu przed odjazdem, skrócona 
instrukcja dla pojazdów marki MAN, telefon awaryjny Mobile24). Szczegółowy opis 
funkcjonalności aplikacji MAN Driver App znajduje się w opisie tej usługi na stronie 
www.digital.man/driverapp 

 
1.3. Aplikacja MAN Driver App umożliwia oprócz tylko lokalnego zapisywania w pamięci danych 

generowanych przez aplikacje na mobilnym urządzeniu końcowym użytkownika także 
wymianę danych między użytkownikiem a jego zlecenio- lub pracodawcą, o ile ten korzysta z 
niezbędnych w tym celu odpowiednich 
usług MAN T&B.  

Ważna wskazówka: Jeżeli użytkownik przekazuje dane osobowe do swojego zlecenio- lub 
pracodawcy, a ten przetwarza te dane, musi ku temu istnieć podstawa prawna w zakresie 
prawa o ochronie danych (zawarcie porozumienia zakładowego, ograniczenie przetwarzania 
do celów stosunku zatrudnienia, wyrażenie zgody). Zapewnienie istnienia takiej podstawy 
prawnej jest obowiązkiem podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych (zlecenio- 
lub pracodawcy). 

1.4. Koszty telekomunikacyjne powstałe podczas korzystania z aplikacji MAN Driver App winien 
ponosić Użytkownik.  
 

2. Korzystanie z aplikacji oraz wymagania techniczne 
 

2.1. Korzystanie z aplikacji MAN Driver App jest dozwolone wyłącznie w ramach i do celów 
przewidywanego zakresu funkcji. Użytkownik zaprzestanie w szczególności: 

2.1.1. dokonywania w aplikacji MAN Driver App jakichkolwiek zmian, które mogą zakłócać jej 
funkcjonowanie, 

2.1.2. generowania za pomocą aplikacji MAN Driver App danych, które nie odpowiadają 
rzeczywistemu stanowi faktycznemu, 

2.1.3. rozpowszechniania za pośrednictwem aplikacji MAN Driver App informacji, które naruszają 
obowiązujące prawo i dobre obyczaje, w szczególności zaś treści o charakterze 
dyskryminującym, rasistowskim, zachęcających do przemocy, pornograficznych lub treści 
naruszających prawa osobiste osób trzecich lub nawołujących do czynów karalnych. 

2.2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień MAN T&B zastrzega 
sobie prawo do wyłączenia Użytkownika z dalszego korzystania z aplikacji MAN Driver App z 
i usunięcia rozpowszechnianych przez niego treści. Użytkownik uwolni MAN T&B od 
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odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych na skutek naruszenia 
przez Użytkownika niniejszych OWH. 
 

3. Prawa do treści 
 

3.1. Wszystkie treści wprowadzone przez Użytkownika do aplikacji MAN Driver App stanowią jego 
własność. Ponosi on pełną odpowiedzialność za to, aby wstawione przez niego treści nie 
naruszały praw osób trzecich. 

3.2. Na wszystkie treści generowane przez Użytkownika za pomocą aplikacji MAN Driver App, 
które są chronione prawem własności intelektualnej, jak np. zdjęcia, Użytkownik przyznaje 
firmie MAN T&B niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, 
bezpłatną, światową licencję zezwalającą na korzystanie z tych treści („Licencja”), o ile 
przekazuje on te treści swojemu zlecenio- lub pracodawcy, który korzysta z pokrewnych usług 
MAN T&B. Licencja ta obejmuje prawo zapisywania i przetwarzania tych treści na 
użytkowanej przez TB Digital Services GmbH, Monachium, platformie RIO, o ile służy to do 
eksploatacji użytkowanych przez zlecenio- lub pracodawcę Użytkownika usług MAN T&B. 
Licencja ta kończy się, jeśli Użytkownik zakończy stosunek korzystania z aplikacji MAN Driver 
App, chyba że treści te zostały zastosowane w ramach korzystania przez zlecenio- lub 
pracodawcę Użytkownika z pokrewnych usług MAN T&B, a Użytkownik nie zrobi użytku ze 
swojego prawa według punktu 7, zdanie 2.  

 
4. Oprogramowanie 

 
4.1. Użytkownik wyraża zgodę na okresowe pobieranie od firmy MAN T&B i instalowanie przez 

oprogramowanie bazowe aplikacji MAN Driver App nowości, aktualizacji i dodatkowych funkcji 
i w celu ulepszenia lub rozwoju oprogramowania. 

4.2. Użytkownik nie zmieni żadnego kodu źródłowego MAN T&B, nie będzie tworzył jego 
pochodnych, przeprowadzał jego dekompilacji ani próbował w inny sposób go ekstrahować.  

4.3. Zestawienie licencji Open Software stosowanych na poczet usługi w punkcie można znaleźć 
w aplikacji w punkcie Ustawienia > Licencje. 
 

5. Zmiany 
 

5.1. MAN T&B będzie we właściwym czasie informować Użytkownika o zamierzonych zmianach w 
niniejszych OWH, dzięki czemu Użytkownik będzie miał możliwość podjęcia decyzji, czy chce 
dalej korzystać z MAN Driver App według zmienionych zasad i w takim przypadku może 
wyrazić zgodę na wprowadzone zmiany. 

5.2. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę niniejszych OWH, winien on zaprzestać 
korzystania z aplikacji MAN Driver App. 
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6. Gwarancja, odpowiedzialność cywilna 
 

6.1. Gwarancja  

Użytkownik niezwłocznie poinformuje MAN T&B o wadzie aplikacji MAN Driver App. MAN T&B 
w stosownym czasie usunie wady aplikacji MAN Driver App. Jeśli usunięcie wad w stosownym 
czasie nie powiedzie się dwa (2) razy, Użytkownik ma prawo do nadzwyczajnego 
wypowiedzenia niniejszych OWH. 

Pozostałe roszczenia Użytkownika przysługują mu zgodnie z punktem 6.2. 

Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeśli wady te powstały w wyniku działania Użytkownika 
lub jego podwykonawców. 

6.2. Odpowiedzialność cywilna 

MAN T&B ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania umyślnego oraz/lub 
rażącego zaniedbania przez firmę MAN T&B lub jej podwykonawców. MAN T&B w ramach 
nieodpłatności za usługę nie odpowiada za szkody, które zostały spowodowane przez firmę lub 
jej podwykonawców z powodu zwykłego zaniedbania. MAN T&B odpowiada za szkody 
wynikające z niezachowania zwyczajowej dbałości przez firmę MAN T&B lub jej 
podwykonawców wyłącznie, jeśli naruszony zostanie obowiązek kardynalny. Obowiązki 
kardynalne to istotne obowiązki wynikające z umowy, które dopiero umożliwiają należyte 
wykonanie umowy i na których wypełnieniu Użytkownik polegał i miał prawo polegać. 

W przypadku zwykłego zaniedbania pod względem naruszenia takiego obowiązku 
kardynalnego odpowiedzialność cywilna MAN T&B jest ograniczona do typowych, 
przewidywalnych szkód. W przypadku zwykłych zaniedbań odnośnie do podstawowych 
obowiązków, MAN T&B, mając na uwadze to, że aplikacja MAN Driver App jest bezpłatna, 
ponosi odpowiedzialność z tytułu zachowania staranności wyłącznie w takim zakresie, w jakim 
MAN T&B zwykle zachowuje staranność w odniesieniu do własnej działalności. W pozostałym 
zakresie odpowiedzialność cywilna MAN T&B za zwyczajowe zaniedbanie jest wykluczona. 

6.3. Dalsze wyłączenia 

6.3.1. MAN T&B nie odpowiada za prawidłowy stan pojazdu Użytkownika, dla którego realizowana 
jest usługa. Usługi MAN T&B służą wyłącznie jako wsparcie dla Użytkownika; odpowiedzialność 
za przestrzeganie przepisów i sposób wykorzystania oraz stan pojazdów pozostaje po stronie 
właściciela lub kierowcy. Zaliczają się tu w szczególności, ale nie wyłącznie każdorazowo 
obowiązujące przepisy dotyczące czasów pracy i jazdy, przepisy dot. kontroli pojazdów przed 
rozpoczęciem jazdy oraz przepisy dot. obowiązków przechowywania i dokumentowania. 

6.3.2. Odpowiednio spółka nie przejmuje również w ramach niniejszych OWH żadnej gwarancji ani 
odpowiedzialności cywilnej za wadliwą aplikację MAN Driver App (w szczególności za 
brakujące lub nieprawidłowe dane) i/lub za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym 
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działaniem i/lub awariami pojazdów, mobilnych urządzeń końcowych i/lub nieprawidłowym 
wprowadzaniem danych przez Użytkownika. 

 
7. Postanowienia końcowe 

 
Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z aplikacji MAN Driver App. 
Użytkownik może za pośrednictwem swojego zlecenio- lub pracodawcy zażądać usunięcia 
swoich danych osobowych, o ile zostały one zapisane w pamięci w ramach korzystania przez 
zlecenio- lub pracodawcę Użytkownika z pokrewnych usług MAN T&B. 
 
W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych warunków korzystania z usługi MAN 
T&B ma prawo wyłączyć Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym z korzystania z aplikacji 
MAN Driver App. 

 
8. Prawo, właściwość miejscowa sądu 

 
Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem CISG. Jeśli użytkownik jest 
uważany za konsumenta, obowiązuje jego prawo krajowe, o ile jest niezbywalne i bardziej 
korzystne dla Użytkownika. 
Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Monachium. 

 
9. Wskazówki 

 
Niezamocowane lub niewłaściwie zamocowane mobilne urządzenie końcowe może podczas 
gwałtownych manewrów lub hamowania, a także podczas wypadku, przemieszczać się 
wewnątrz pojazdu, powodując obrażenia u znajdujących się w nim osób. Dlatego mobilne 
urządzenie końcowe powinno być stale prawidłowo przymocowane poza obszarem zasięgu 
poduszki powietrznej lub przechowywane w bezpiecznym miejscu. 
 
Korzystanie z programów aplikacji w czasie jazdy może odwracać uwagę kierowcy od sytuacji 
na drodze, co zwiększa ryzyko wypadku. 
 
Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi mobilnego urządzenia końcowego. 
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