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I. Warunki licencyjne SmartMonitoring 
 
Licencja skierowana jest wyłącznie do komercyjnych klientów końcowych. Dzięki – w zależności od zakresu 
indywidualnie zakupionej licencji – 12- lub 36-miesięcznej licencji terminowej SmartMonitoring (dalej zwanej 
„Licencją”) możesz korzystać z usługi Liebherr SmartMonitoring Service (dalej zwanej „SmartMonitoring”) 
udostępnianej przez Liebherr-Hausgeräte GmbH z następującymi funkcjami podstawowymi: 
 

– Wykorzystanie wszystkich podstawowych funkcji SmartMonitoring  
– Pulpit nawigacyjny do monitorowania podłączonych urządzeń: Przygotowanie graficzne danych urządzenia  
– Dziennik alarmów z funkcją komentarza 
– Tworzenie i zapisywanie raportów dotyczących temperatury 
– Konfiguracja komunikatów alarmowych za pośrednictwem poczty elektronicznej 
– Zarządzanie użytkownikami i urządzeniami (oparta na rolach) 

 
Licencja jest ważna tylko dla jednego urządzenia obsługującego SmartMonitoring i może być używana tylko z kontem 
firmowym Liebherr. Na każde urządzenie potrzebna jest osobna licencja. Obowiązują warunki korzystania z usługi 
Liebherr SmartMonitoring (dostępne na stronie https://home.liebherr.com/smartmonitoring). Więcej informacji na 
temat SmartMonitoring można znaleźć również na stronie https://home.liebherr.com/smartmonitoring). 
 
Klucz licencyjny może być aktywowany w panelu nawigacyjnym SmartMonitoring 3 lata po uzyskaniu dostępu. Po tym 
okresie klucz licencyjny wygasa. Od momentu aktywacji licencja jest ważna przez 12 lub 36 miesięcy, w zależności od 
zakresu indywidualnie zakupionej licencji. 
Aktywuje się ją na stronie https://smartmonitoring.liebherr.com. 
 
W przypadku zakupionych kluczy licencyjnych nie przysługuje prawo do odwołania lub zwrotu. 
 
 
II. Dodatkowe warunki licencyjne dla 
 

a) klucza licencyjnego SmartMonitoring, 6 miesięcy nieodpłatnie (pobieranie) 
 
W zamian za rejestrację urządzenia na stronie https://home.liebherr.com/smartmonitoring można jednorazowo 
zakupić bezpłatną licencję próbną dla każdego urządzenia obsługującego SmartMonitoring na okres 6 miesięcy. Po 
tym okresie korzystanie ze SmartMonitoring nie będzie już dostępne dla tego urządzenia. Można wykupić płatną 
licencję na okres 12 lub 36 miesięcy. 
 

b) kart z kluczami licencyjnymi  
 
W wyjątkowych przypadkach klucze licencyjne zakupione w wersji drukowanej mogą zostać zwrócone, jeśli pole 
zdrapki nie jest uszkodzone. 
 
Opłatę za korzystanie z licencji należy uiścić w terminie podanym na fakturze. Jeśli płatność nie zostanie dokonana 
w terminie, firma Liebherr będzie uprawniona do czasowego zablokowania funkcji licencji lub do wypowiedzenia 
licencji bez zachowania terminu wypowiedzenia. Płatność gotówką nie jest możliwa. 
 

c) licencji na dodatek z powiadomieniami SMS i połączenia z powiadomieniami 
 
Warunkiem korzystania z 12- lub 36-miesięcznej licencji na dodatek z powiadomieniami SMS i połączenia z 
powiadomieniami („licencja dodatkowa”) jest co najmniej jedna ważna licencja SmartMonitoring. Dzięki licencji 
dodatkowej możesz dodatkowo korzystać z następujących funkcji SmartMonitoring: 
 

– Powiadomienie w przypadku alarmu poprzez SMS lub połączenie do wybranych odbiorców. 
 
Licencja dodatkowa jest ważna dla wszystkich podłączonych urządzeń obsługujących SmartMonitoring, dla których 
istnieje ważna licencja SmartMonitoring.  
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