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Przedmiotem niniejszych Warunków korzystania jest świadczona przez Liebherr-Hausgeräte GmbH (zwana dalej 
„HAU”) usługa Liebherr SmartMonitoring (zwana dalej „SmartMonitoring”). 
 
1. Zakres obowiązywania  
 
1.1 Poniższe warunki korzystania dotyczą wyłącznie korzystania z serwisu SmartMonitoring. Dostawcą usługi 

SmartMonitoring jest firma Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, 
reprezentowana przez dyrektorów zarządzających Steffen Nagel, Thomas Obererlacher, Detlef Walther, 
Andreas Seifert. 
 

1.2 W przypadku korzystania z innych usług spółek grupy Liebherr w związku z korzystaniem ze SmartMonitoring 
obowiązują warunki korzystania i oświadczenia o ochronie danych odpowiednich dostawców tych usług. 
 

1.3 Usługa SmartMonitoring skierowana jest wyłącznie do użytkowników działających w ramach wykonywania 
działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej. Inni użytkownicy są wykluczeni z 
korzystania z usługi SmartMonitoring. 

 
2. Przedmiot usługi SmartMonitoring  

 
SmartMonitoring to cyfrowa usługa w cloud, która umożliwia rejestrowanie i wizualne wyświetlanie w aplikacji opartej 
na przeglądarce stanu przełączania komponentów, stanów alarmowych i temperatur jednej lub wielu profesjonalnych 
chłodziarek i zamrażarek. Ponadto mierzone zmienne mogą być rejestrowane i wyświetlane za pomocą usługi 
SmartMonitoring dzięki zewnętrznym czujnikom, które można nabyć w różnych wariantach jako akcesoria do systemu 
SmartMonitoring. 
 
3. Prawo do korzystania 

 
Użytkownik jest upoważniony do korzystania ze SmartMonitoring wyłącznie wobec HAU zgodnie z niniejszymi 
Warunkami korzystania. Prawo do korzystania jest związanym z urządzeniem, prostym, niewyłącznym, niezbywalnym, 
ograniczonym w czasie zgodnie z punktem 5.1 prawem do korzystania (dalej „Licencja SmartMonitoring”). 

 
4. Warunki korzystania i obowiązki użytkownika 

 
4.1. Aby móc korzystać z usługi SmartMonitoring, użytkownik musi na na własny koszt zaopatrzyć się następujące 

elementy 
– odpowiednia chłodziarka i/lub zamrażarka przystosowana do usługi SmartMonitoring, 
– moduł WLAN (tzw. „SmartCoolingHub”) i związane z nim akcesoria (takie jak kable, wtyczki RS485 i 

adaptery RS485) do łączenia w sieć chłodziarki i/lub zamrażarki, 
– ważna licencja SmartMonitoring dla danej chłodziarki i/lub zamrażarki oraz  
– aktywne konto MyLiebherr Business. 

 
4.2. Użytkownik zobowiązuje się do rejestrowania w usłudze SmartMonitoring wyłącznie chłodziarek i/lub 

zamrażarek dopuszczonych przez HAU oraz do stałego aktualizowania swoich danych kontaktowych w profilu 
użytkownika SmartMonitoring. 

 
4.3. Usługa SmartMonitoring może być używana tylko z chłodziarkami i/lub zamrażarkami dopuszczonymi przez 

HAU dla usługi SmartMonitoring, znajdującymi się i używanymi na terenie Unii Europejskiej, krajów EFTA lub 
Wielkiej Brytanii. 

 
4.4. Chłodziarki i/lub zamrażarki dopuszczone przez HAU do usługi SmartMonitoring mogą być połączone w sieć 

wyłącznie za pomocą rozwiązań sieciowych zatwierdzonych przez HAU. 
 
4.5. Użytkownik nie może wykorzystywać usługi SmartMonitoring niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności 

nie może obchodzić żadnych ograniczeń technicznych SmartMonitoring ani realizować celów niezgodnych z 
prawem. 
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5. Okres działania i cena zakupu 

 
5.1. Okres działania i cena zakupu licencji SmartMonitoring są przedmiotem odrębnej umowy pomiędzy 

użytkownikiem a sprzedawcą upoważnionym przez HAU do sprzedaży licencji SmartMonitoring (zwanym dalej 
„Sprzedawcą”). 
 

5.2. Żadna umowa pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą nie może tworzyć jakichkolwiek praw poza tymi, które 
regulują niniejsze Warunki korzystania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawcą jest HAU. 

 
6. Zmiany systemowe 

 
HAU jest uprawniony do wprowadzania zmian w SmartMonitoring w ramach rozwoju produktu, w szczególności w celu 
dostosowania go do warunków prawnych, ustawowych, ekonomicznych i technicznych. 

 
7. Odpowiedzialność 

 
7.1. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze użytkownika za wszelkiego rodzaju szkody. Ograniczenie 

odpowiedzialności obowiązuje również w stosunku do przedstawicieli prawnych i pełnomocników HAU, jeżeli 
użytkownik będzie dochodził wobec nich roszczeń. 

 
7.2. Z powyższego ograniczenia odpowiedzialności wyłączone są roszczenia odszkodowawcze wynikające z 

umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez HAU, przedstawiciela prawnego lub 
pełnomocnika. Z tego ograniczenia odpowiedzialności wyłączone jest również co najmniej wynikające z 
nieznacznego zaniedbania istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to takie, których 
spełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i co do których użytkownik może polegać na 
tym, że zostaną spełnione. 

 
7.3. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie narusza ustawowej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, w 

szczególności odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt, jak również 
odpowiedzialności w przypadku zawinionego naruszenia życia, ciała lub zdrowia użytkownika. 
 

8. Dostępność 
 

Roszczenie o zapewnienie nieprzerwanego korzystania nie istnieje. Nie ma gwarancji, że dostęp do usługi 
SmartMonitoring lub korzystanie z niej nie zostanie przerwane lub utrudnione przez prace konserwacyjne, dalszy 
rozwój lub w inny sposób przez zakłócenia. HAU dokłada starań, aby zapewnić możliwie nieprzerwaną użyteczność 
usługi SmartMonitoring i z wyprzedzeniem informuje użytkownika o wszelkich planowanych pracach 
konserwacyjnych. Mogą jednak wystąpić czasowe ograniczenia lub przerwy w działaniu z powodu usterek 
technicznych (takich jak przerwy w zasilaniu, usterki sprzętu i oprogramowania, problemy techniczne na liniach 
danych). 
 
9. Ochrona danych 

 
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla HAU sprawą najwyższej wagi. 
Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj: https://home.liebherr.com/smartmonitoring 
 
10. Prawa autorskie, prawa do oznaczeń odróżniających i inne prawa własności intelektualnej 
 
Treści (tekst, dane, obrazy, logotypy, grafiki, dokumentacja, dźwięk, wideo i inne obrazy) dostępne w usłudze 
SmartMonitoring podlegają prawu autorskiemu i innym prawom chroniącym własność intelektualną. Treści te nie 
mogą być powielane, rozpowszechniane, zapisywane w innych mediach (np. na innych stronach internetowych) ani 
zmieniane, ani w całości, ani w części, bez wyraźnej, uprzedniej zgody odpowiedniego właściciela praw. 
 
11. Zmiany w warunkach korzystania 
 
HAU zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych punktów niniejszych Warunków korzystania ze skutkiem na 
przyszłość i bez podawania przyczyn, o ile jest to możliwe dla użytkownika i uwzględnia interesy HAU. HAU poinformuje 
użytkownika w odpowiednim czasie o wszelkich zmianach warunków korzystania. Jeżeli użytkownik nie sprzeciwi się 
zmianie warunków korzystania w ciągu sześciu tygodni od wejścia w życie zmienionych warunków korzystania, 
zmienione warunki korzystania uważa się za zaakceptowane. Jeżeli użytkownik sprzeciwi się zmianom, HAU jest 
uprawniony do wypowiedzenia umowy korzystania z uwzględnieniem interesów użytkownika, w przypadku gdy 
utrzymanie stosunku umownego na dotychczasowych warunkach nie jest możliwe lub uzasadnione. 
 
  

https://home.liebherr.com/smartmonitoring
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12. Postanowienia końcowe 
 
12.1. Niniejsze warunki korzystania i ich interpretacja podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. 

Wyklucza się stosowanie niemieckiego lub europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego oraz 
Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.  

 
12.2. Wyłącznym miejscem właściwości sądowej i wykonania dla sporów prawnych wynikających z lub w związku z 

niniejszymi warunkami korzystania jest siedziba firmy HAU.  
 
12.3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków korzystania są lub staną się nieważne i/lub 

niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieskuteczne i/lub 
niewykonalne postanowienia zastępuje się w drodze dodatkowej interpretacji umowy tymi skutecznymi i 
wykonalnymi postanowieniami, które, biorąc pod uwagę interesy obu stron, są najbardziej odpowiednie dla 
osiągnięcia pożądanego celu gospodarczego. To samo dotyczy wypełniania luk w niniejszych Warunkach 
korzystania. 

 
 


