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Ogólne Warunki Sprzedaży Philips Lumify Ultrasound System („Warunki Sprzedaży”) 
 
Niniejsze Warunki Sprzedaży składają się z Części A - Warunki ogólne sprzedaży Philips Lumify 
Ultrasound System, zwanych dalej „Warunkami Ogólnymi”, oraz z Części B określającej zasady 
udzielania i warunki licencji na oprogramowanie Aplikacja Lumify, stanowiące część Philips Lumify 
Ultrasound System, zwane dalej ”Warunkami Licencji na Oprogramowanie”.  
 
A. WARUNKI OGÓLNE 

 
W rozumieniu niniejszych Warunków Sprzedaży poniższe określenia będą miały następujące znaczenie: 

1) „Podmiot Powiązany” oznacza, w odniesieniu do Philips, każdy podmiot kontrolujący spółkę 
Koninklijke Philips N.V., kontrolowany przez nią lub znajdujący się pod wspólną z nią kontrolą.  

2) „Philips” oznacza spółkę Philips Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i/lub jej Podmioty 
Powiązane; 

3) „Philips Lumify Ultrasound System” lub „System” obejmuje głowicę ultrasonograficzną Lumify 
wraz z Aplikacją Lumify, będące łącznie wyrobem medycznym zgodnie z polskim prawem, 
występującą pod zastrzeżoną prawami autorskimi nazwą handlową Philips Lumify Ultrasound©; 

4) „Aplikacja Lumify” oznacza oprogramowanie użytkowe Philips Lumify Ultrasound System, 
niezbędne do używania głowicy ultrasonograficznej Lumify zgodnie z jej przeznaczeniem oraz 
wszelkie zmiany i aktualizacje tego oprogramowania; 

5) „Klient” oznacza podmiot, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu 
cywilnego, dokonujący zakupu Philips Lumify Ultrasound System na własność we własnym 
imieniu, jako użytkownik końcowy Systemu, w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub 
zawodowej, określonej w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (t.j. Dz. U. Z 
2017 r., poz. 125 z późn. zm.), z ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych lub podmiot, dokonujący zakupu Systemu od Philips w celu 
jego dalszej odsprzedaży na rzecz użytkownika końcowego, lub podmiot, który używa Philips 
Lumify Ultrasound System, jako użytkownik końcowy, z zastrzeżeniem, że nabywcą Philips 
Lumify Ultrasound System może być przedsiębiorca zarejestrowany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a użytkownikiem końcowym Philips Lumify Ultrasound 
System wyłącznie podmiot, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do 
korzystania Philips Lumify Ultrasound Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem dla prowadzenia 
działalności leczniczej i ochrony zdrowia w rozumienie właściwych przepisów polskiego prawa.   

 
1. Warunki Sprzedaży 
 

1. Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do każdej sprzedaży Philips Lumify Ultrasound 
System pomiędzy Philips a Klientem, chyba że zmiana lub niestosowanie niniejszych Warunków 
Sprzedaży lub jakiejkolwiek jego części wynika w sposób niebudzący wątpliwości z treści pisemnej 
umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Philips i Klientem. W razie wątpliwości pierwszeństwo mają 
postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży. 

2. Jakiekolwiek inne zasady i warunki zakupu Philips Lumify Ultrasound System, określone przez 
Klienta, zostają niniejszym odrzucone w całości i nie będą miały zastosowania do kupna i 
sprzedaży Philips Lumify Ultrasound System w jakimkolwiek zakresie, chyba że zostało to 
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wyraźnie wyłączone w odrębnie zawartej umowie albo potwierdzone na piśmie przez Philips i 
wyłącznie w tak określonym zakresie. 

3. Wszelkie oferty Philips na sprzedaż Philips Lumify Ultrasound System („Oferta”) podlegają 
niniejszym Warunkom Sprzedaży, chyba że odmienne warunki sprzedaży zostały określone i 
zatwierdzone na piśmie przez Philips.   

4. Wszelkie zamówienia Klienta na zakup Philips Lumify Ultrasound System podlegać będą 
potwierdzeniu przez Philips w formie pisemnej akceptacji zamówienia Klienta lub w formie 
pisemnej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Philips a Klientem, lub w innej formie 
równoważnej formie pisemnej.  

5. Do każdej umowy sprzedaży Philips Lumify Ultrasound System zawartej pomiędzy Philips a 
Klientem będą dołączane niniejsze Warunki Sprzedaży jako załącznik do umowy sprzedaży. 

 
2. Cena zakupu 

 
Cena zakupu Systemu jest ceną brutto. Cena zakupu Systemu uwzględnia podatek od wartości dodanej 
(VAT) według stawki obowiązującej na dzień dokonania zakupu Systemu.  
 
3. Płatność 

 
1. O ile nie zastrzeżono inaczej w Ofercie lub w umowie sprzedaży, Philips wystawi Klientowi 

fakturę, a Klient zobowiązuje się dokonać płatności faktury w terminie 7 dni od dnia jej 
wystawienia. Klient obowiązany jest dokonać płatności na konto bankowe wskazane przez 
Philips w umowie sprzedaży lub na fakturze.  

2. Jeśli Klient anuluje zamówienie przed dostawą, Klient pokryje koszty poniesione przez Philips do 
dnia anulowania zamówienia. 

 
4. Finansowanie zakupu Philips Lumify Ultrasound Systemu  
 
W przypadku, gdy Klient zamierza, aby zakup Philips Lumify Ultrasound Systemu został sfinansowany 
przez podmiot profesjonalnie zajmującą się działalnością w zakresie udzielania finansowania, wówczas 
Klient dokona we własnym zakresie uzgodnienia warunków umowy na sfinansowanie zakupu Philips 
Lumify Ultrasound Systemu przez taki podmiot. Klient jest zobowiązany zapewnić zaakceptowanie, bez 
żadnych zmian, niniejszych Warunków Sprzedaży przez podmiot udzielający finansowania zakupu 
Systemu. Philips ma prawo odmowy sprzedaży Philips Lumify Ultrasound Systemu, jeśli warunki umowy 
na sfinansowanie zakupu Systemu odbiegać będą od niniejszych Warunków Sprzedaży. 
 
5. Zachowanie własności i niedokonanie płatności 

 
Bez uszczerbku dla przejścia ryzyk zgodnie z mającymi zastosowanie warunkami dostaw Philips zachowa 
prawo własności do wszystkich komponentów Philips Lumify Ultrasound System do czasu pełnego 
wypełnienia przez Klienta jego zobowiązań płatniczych. Klient udzieli wszelkiej pomocy przy 
podejmowaniu przez Philips wszelkich środków wymaganych w celu ochrony praw majątkowych Philips. 
 
6. Dostawa 

 
O ile w Ofercie lub w zamówieniu lub w umowie sprzedaży Philips Lumify Ultrasound Systemu nie 
wskazano inaczej, Philips dostarczy Philips Lumify Ultrasound System na warunkach CIP w lokalu Philips 
zgodnie z najnowszą wersją Incoterms. O ile w Ofercie lub w zamówieniu lub w umowie sprzedaży Philips 
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Lumify Ultrasound System nie wskazano inaczej, koszty przesyłki Philips Lumify Ultrasound Systemu 
obciążają Klienta. 
 
7. Zmiany techniczne; przestarzałość Philips Lumify Ultrasound System 

 
Philips będzie miał prawo do dokonywania zmian w specyfikacji Philips Lumify Ultrasound System w 
każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie będzie miała negatywnego wpływu na wydajność 
Philips Lumify Ultrasound System. W okresie ważności Oferty może stać się przestarzały. W takiej 
sytuacji, Philips dołoży starań, by zapewnić równoważny Systemowi system zastępczy w podobnych 
cenach, lecz nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, w przypadku, gdy system zastępczy do 
Systemu nie będzie dostępny. 
 
8. Wysyłka i data dostawy 

 
1. Philips dołoży rozsądnych starań, by dotrzymać proponowanych dat dostawy Systemu, lecz nie 

będzie odpowiedzialny za ich niedotrzymanie. W przypadku, gdy Philips nie może wysłać 
opakowania zawierającego Philips Lumify Ultrasound System do miejsca jego dostawy w 
przewidzianej dacie z powodów pozostających poza zasadną kontrolą Philips, będzie on 
uprawniony do zmagazynowania opakowania na koszt i ryzyko Klienta. W takim przypadku kwit 
magazynowy (kwity magazynowe) służyć będzie jako dokument zastępujący dokumenty wysyłki 
pod wszystkimi względami, a Klient zobowiązuje się zwrócić wszelkie dodatkowe wydatki tak 
poniesione w terminie czternastu (14) dni od pierwszego wezwania przez Philips. 
 

2. Szacunkowy termin niezbędny do wysyłki rozpoczyna się od dnia następnego po zaksięgowaniu 
na koncie bankowym Philips pełnej kwoty ceny zakupu Philips Lumify Ultrasound Systemu 
wpłaconej przez Klienta, o ile w ofercie lub w zamówieniu lub w umowie sprzedaży Philips Lumify 
Ultrasound Systemu nie wskazano inaczej. 
 

9. Użytkowanie Philips Lumify Ultrasound System 
 
1. Szczegóły użytkowania Philips Lumify Ultrasound System określa instrukcja użytkowania 

załączona do opakowania Philips Lumify Ultrasound System. 
2. Philips nie zapewnia ani nie ponosi odpowiedzialności za instalację Aplikacji Lumify.  
3. Korzystanie z Aplikacji Lumify wymaga posiadania kompatybilnego urządzenia inteligentnego.  
4. Sprzedaż Systemu Klientowi nie obejmuje sprzedaży wymaganego urządzenia inteligentnego. W 

celu używania Philips Lumify Ultrasound Systemu Klient powinien we własnym zakresie i na 
własny koszt nabyć kompatybilne urządzenie inteligentne typu smart (na przykład: smartfon, 
tablet itp.), wskazane na liście dostępnej na stronie www.phiips.pl/Lumify. Opublikowana lista 
może ulegać od czasu do czasu zmianom.  

5. Do obsługi Philips Lumify Ultrasound Systemu niezbędne korzystanie z Aplikacji Lumify, 
dostępnej w sklepie GooglePlay. Za obsługę i działanie sklepu internetowego Google Play 
odpowiedzialnym jest jego administrator wskazany w regulaminie sklepu.  

6. Licencja udzielana na używanie Aplikacji Lumify jest ograniczona do używania takiego 
oprogramowania na co najmniej jednym komputerze lub urządzeniu inteligentnym, które 
zostało wymienione na liście akceptowanego sprzętu komputerowego określonej w pkt. 4 
powyżej. Pozostałe warunki licencji na używanie Aplikacji Lumify zostały określone w Części B 
niniejszych Warunków Sprzedaży. 

7. Po pobraniu Aplikacji Lumify znajduje się ona w trybie demonstracyjnym i zostanie 
udostępniona w całości po dokonaniu zakupu Philips Lumify Ultrasound Systemu i jego 

http://www.phiips.pl/Lumify
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zarejestrowaniu. Po instalacji Philips Lumify Ultrasound Systemu oraz podłączenia go do 
Internetu, Klient ma możliwość zarejestrowania Philips Lumify Ultrasound Systemu. Rejestracja 
umożliwia odblokowanie pełnego dostępu do Aplikacji Lumify.  

8. Wszelkie aktualizacje Aplikacji Lumify odbywają się zdalnie, za pośrednictwem sieci Internet, z 
zastrzeżeniem, że prawidłowe działanie Philips Lumify Ultrasound Systemu nie jest zależne od 
dostępu do sieci Internet. Dostęp do sieci Internet potrzebny jest jedynie do okresowego 
aktualizowania oprogramowania Philips Lumify Ultrasound System. 

9. W związku z korzystaniem z Philips Lumify Ultrasound System, Philips nie przewiduje 
konieczności planowania i wykonywania ich przeglądów w okresie obowiązywania gwarancji. 
Wszelka diagnostyka na wypadek awarii/usterki prowadzona będą przez Philips zdalnie, za 
pośrednictwem sieci Internet. 

10. Wszelka pomoc techniczna związania z obsługą Philips Lumify Ultrasound System, która nie 
wymaga bezpośredniej, fizycznej ingerencji w Philips Lumify Ultrasound System prowadzona jest 
zdalnie, w szczególności za pośrednictwem serwisu telefonicznego oraz serwisu on-line.  

11. Zakup Philips Lumify Ultrasound System jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Klienta na 
zbieranie informacji systemowych dotyczących korzystania z Philips Lumify Ultrasound System. 
Philips będzie okresowo zbierał tego typu dane. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest 
w Polityce Prywatności Philips. 

12. Philips nie świadczy żadnych usług serwisowych ani naprawczych dla urządzeń inteligentnych. 
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za serwisowanie i naprawianie kompatybilnych 
urządzeń inteligentnych we własnym zakresie. 

13. Philips nie udostępnia w ramach zakupu Philips Lumify Ultrasound Systemu żadnych programów 
antywirusowych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zakup takiego oprogramowania i 
obsługę problemów związanych z wirusami w zakresie używania kompatybilnych urządzeń 
inteligentnych. 

14. Philips Lumify Ultrasound System nie obejmuje oprogramowania zabezpieczającego dla 
urządzeń inteligentnych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za obsługę oprogramowania 
zabezpieczającego lub inne odpowiednie zabezpieczenie danych, które znajdą się na 
kompatybilnych urządzeniach inteligentnych. 

15. Philips nie jest odpowiedzialny za połączenie, jego stan, szybkość, przepustowość oraz żadne 
inne parametry połączenia z siecią Internet, z którego korzysta Klient. 

 
10.  Reklamacje i zwroty 

 
Klient powiadomi Philips na piśmie i uzasadni wszelkie reklamacje dotyczące błędnej wysyłki oraz/lub 
zarzucanego uszkodzenia dostarczonego Philips Lumify Ultrasound System w terminie dziesięciu (10) dni 
od otrzymania opakowania zawierającego Philips Lumify Ultrasound System, podając datę i numer 
faktury Philips. W przypadku, gdy Philips uzna reklamację za zasadną, Philips wyda zawiadomienie o 
zatwierdzeniu zwrotu, a Klient zwróci stosowne opakowanie zawierające Philips Lumify Ultrasound 
System zgodnie z instrukcjami Philips. Wszelkie zwracane opakowanie zawierające Philips Lumify 
Ultrasound System musi być ubezpieczone, a przewoźne opłacone z góry przez Klienta, a także muszą 
być w oryginalnych opakowaniach. 
 
 
11.  Gwarancja na głowicę ultrasonograficzną Lumify. 

 
1. Philips udziela gwarancji na działanie głowicy ultrasonograficznej Lumify zgodnie z jej 

specyfikacją techniczną i funkcjonalną przez okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia odbioru 
Philips Lumify Ultrasound System przez Klienta, nie dłużej jednak niż przez okres 60 
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(sześćdziesięciu) miesięcy od dnia następującego po upływie 10 dni kalendarzowych od wysyłki 
Philips Lumify Ultrasound System do Klienta, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie 
szybciej o ile w Ofercie lub w zamówieniu lub w umowie sprzedaży Philips Lumify Ultrasound 
System nie wskazano inaczej  

2. Gwarancja udzielana jest na głowicę ultrasonograficzną Lumify i przewody (kable) stanowiące  
wyposażenie głowicy i dostarczane wraz z głowicą Klientowi.  

3. Philips nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na Aplikację Lumify. Ulepszenia/rozszerzenia Aplikacji 
Lumify możliwe jest jedynie w formie aktualizacji oprogramowania.  

4. Wszelka gwarancja na głowicę ultrasonograficzną Lumify udzielana jest pod warunkiem, że 
Philips otrzyma pisemne powiadomienie o usterce głowicy ultrasonograficznej Lumify - 
wpływającej na funkcjonalność Philips Lumify Ultrasound Systemu i objętej gwarancją - w 
okresie gwarancyjnym oraz w terminie dziesięciu (10) dni od odkrycia usterki przez Klienta, zaś 
– o ile tego wymagano – wadliwa głowica ultrasonograficzna Lumify została zwrócona na adres 
lub do miejsca wskazanego przez Philips. Wadliwe części głowicy ultrasonograficznej Lumify 
stają się własnością Philips bezzwłocznie po ich wymianie na nowe części.  

5. Zobowiązania Philips wynikające z gwarancji na głowicę ultrasonograficzną Lumify są 
ograniczone, wedle wyboru Philips, do naprawy lub wymiany głowicy ultrasonograficznej Lumify 
lub jej części, w którym to przypadku części zastępcze będą nowe lub równoważne nowym pod 
względem wydajności, bądź do zwrócenia proporcjonalnej części ceny nabycia zapłaconej przez 
Klienta. W przypadku konieczności wymiany głowicy ultrasonograficznej Lumify na nową w 
związku z jej wadami, Philips zastrzega sobie możliwość dokonania takiej wymiany nie częściej 
niż raz na 12 miesięcy w okresie gwarancji. 

6. Zobowiązania Philips wynikające z udzielonej gwarancji na Philips Lumify Ultrasound System są 
wyłączone lub nie obejmują:  

a. niewłaściwej lub nieprawidłowej konserwacji, konfiguracji lub kalibracji głowicy 
ultrasonograficznej Lumify przez Klienta lub jego przedstawicieli;  

b. oprogramowania, interfejsów;  
c. użytkowania, eksploatacji, modyfikacji lub konserwacji głowicy ultrasonograficznej 

Lumify w inny sposób niż zgodnie z mającymi zastosowanie specyfikacjami i pisemnymi 
instrukcjami użytkowania Philips dla danego Philips Lumify Ultrasound Systemu;  

d. uszkodzenia podczas przewozu;   
e. nieupoważnionej konserwacji lub modyfikacji Philips Lumify Ultrasound System, 

włączając nieupoważnione podłączenie z innym sprzętem lub oprogramowaniem;  
f. jakiegokolwiek uszkodzenia Philips Lumify Ultrasound System lub jakichkolwiek danych 

medycznych lub innych przechowywanych danych spowodowanych przez zewnętrzne 
źródło, niezależnie od jego charakteru, w tym, bez ograniczenia, włamania przez hakera; 
lub niewłaściwego lub niepełnego zastosowania przez Klienta instrukcji użytkowania 
Philips w zakresie bezpieczeństwa Philips Lumify Ultrasound Systemu oraz/lub wirusami 
lub podobnymi zakłóceniami oprogramowania wynikającymi z podłączenia Philips 
Lumify Ultrasound System do sieci lub zastosowania urządzeń przenośnych;  

g. jakiejkolwiek usługi lub naprawy kompatybilnych urządzeń inteligentnych 
dedykowanych dla Philips Lumify Ultrasound Systemu oraz akcesoriów  Systemu, które 
nie zostały dostarczone przez Philips, w tym w szczególności urządzeń inteligentnych 
przeznaczonych do obsługi Systemu. 

7. Poza gwarancją na głowicę ultrasonograficzną Lumify, na warunkach i w zakresie określonym w 
niniejszym punkcie, Philips nie udziela żadnych innych gwarancji na Philips Lumify Ultrasound 
System, w tym w szczególności wyraźnych ani domniemanych, ustawowych ani umownych. 
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8. Do warunków udzielenia i wykonywania gwarancji określonych w niniejszych Warunkach 
Sprzedaży stosuje się przepisów art. 571 do art. 581 Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji 
przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży. 

 
12.  Ograniczenie odpowiedzialności 

 
1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, łączna wysokość odszkodowania Philips i przedstawicieli Philips 

z tytułu odpowiedzialności za szkody, powstałe w wyniku naruszenia umowy sprzedaży, 
gwarancji, zaniedbania, czynu niedozwolonego, czy w inny sposób w odniesieniu do Philips 
Lumify Ultrasound System, jest ograniczona do ceny zakupu Philips Lumify Ultrasound System. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Philips i przedstawiciele Philips w żadnym przypadku nie będą 
odpowiedzialni wobec Klienta za jakiekolwiek szkody poniesione z tytułu utraty danych, 
utraconych zysków, korzyści (lucrum cessans), przychodów lub niemożliwości użytkowania 
Philips Lumify Ultrasound System, w związku z niniejszymi Warunkami Sprzedaży bądź 
jakąkolwiek wynikającą z nich umową lub z tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności Klienta wobec 
osoby trzeciej w tym zakresie. Ani Philips, ani dostawcy Philips nie będą odpowiedzialni za 
jakąkolwiek utratę lub niemożność wykorzystania danych medycznych lub innych danych, w tym 
(wbudowanym) oprogramowaniu lub na innych nośnikach magnetycznych, a także ani Philips, 
ani przedstawiciele Philips nie będą odpowiedzialni za ponowne wgranie danych w takim 
przypadku. 

3. Żadne postanowienie niniejszych Warunków Sprzedaży nie będzie działać w taki sposób ani nie 
będzie interpretowane w taki sposób, aby wyłączyć albo ograniczyć odpowiedzialność strony za 
śmierć albo szkodę na osobie wynikającą z niedbalstwa takiej strony albo z tytułu jakiejkolwiek 
innej odpowiedzialności, której prawo właściwe nie zezwala na wyłączenie albo ograniczenie.  

 
13.  Naruszenie praw własności intelektualnej  

 
1. Philips zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Klienta wobec roszczeń, zarzucających, że 

Philips Lumify Ultrasound System bezpośrednio narusza prawa własności intelektualnej osób 
trzecich pod warunkiem, że Klient, przekaże Philips bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, 
oraz udzieli Philips pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Philips przy obronie 
przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz 
przekaże Philips wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 

2. Klient zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić 
kosztów lub wydatków na rachunek Phillips bez uprzedniej pisemnej zgody Philips. 

3. Philips nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Klienta z tytułu 
jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku, gdy takie roszczenie wynika 
z:  

a. modyfikacji Systemu przez Klienta lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez 
Philips; wykorzystania Systemu w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami lub 
stosownymi pisemnymi instrukcjami użytkowania Systemu; 

b. korzystania z Systemu, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej 
niezmienionej wersji Systemu, lub korzystania z Systemu po tym, jak Philips zalecił 
Klientowi na piśmie zaprzestanie używania Systemu ze względu na zarzucane naruszenie.  

4. Philips nie będzie odpowiedzialny za żadne roszczenie, w którym dochodzone odszkodowanie 
oparte jest bezpośrednio lub pośrednio na ilości lub Systemu lub usług wygenerowanych za 
pomocą Systemu lub na intensywności użycia Systemu, niezależnie od tego, czy takie roszczenie 
zawiera zarzut, że System lub korzystanie z niego narusza lub przyczynia się do naruszenia 
będącego przyczyną roszczenia. 
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5. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia Philips będzie miał prawo, wedle 
własnego wyboru, do:  

a. zapewnienia Klientowi prawa do dalszego korzystania z Systemu,  
b. zastąpienia lub zmodyfikowania Systemu w celu uniknięcia naruszenia; lub 
c. zwrócenia Kupującemu proporcjonalnej części ceny nabycia Systemu z chwilą zwrócenia 

oryginalnego Systemu. 
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Philips w niniejszym punkcie mają 

zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Philips, na 
podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest 
do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 

7. Klient zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Philips 
Lumify Ultrasound System związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami 
autorskimi.  

8. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Philips i odpowiedzialności za 
roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek Klienta 
w przypadku roszczenia o naruszenie. 

 
14.  Korzystanie z dokumentów i ich własność 
 
Wszystkie informacje techniczne, instrukcje użytkowania i inne w odniesieniu do Philips Lumify 
Ultrasound System są informacjami zastrzeżonymi Philips, objętymi prawami autorskimi Philips, 
pozostają własnością Philips i nie mogą być kopiowane, powielane, przekazywane lub komunikowane 
osobom trzecim lub wykorzystywane przez nie bez uprzedniej pisemnej zgody Philips. Dane takie jak, 
ilustracje, katalogi, kolory, rysunki, wymiary, określenia wagi i wymiarów udostępnione jako informacje 
(drukowane) stanowią jedynie przybliżenie i Klient nie może tworzyć praw pochodnych w oparciu o te 
dane. 
 

15. Prywatność i ochrona danych 

 
W okresie obowiązywania gwarancji Philips może uzyskać dostęp do, przeglądać i / lub pobierać pliki 
komputerowe z Produktu, które mogą zawierać informacje zapisane w dowolnej formie, dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby ("Dane Osobowe"). W zakresie, w jakim 
Philips ma dostęp do Danych Osobowych oraz w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, 
Philips zobowiązuje się: 
 

i. Przetwarzać Dane Osobowe zgodnie ze wszystkimi przepisami i regulacjami mającymi 
zastosowanie do Przetwarzania Danych Osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do 
wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży. W 
przypadku stosowania w niniejszych Warunkach Sprzedaży następujących określeń: 
"Przetwarzanie" oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych w sposób 
automatyczny lub inny, w tym, bez ograniczeń, gromadzenie, rejestrowanie, reorganizację, 
organizację, przechowywanie, ładowanie, adaptację lub zmianę, odzyskiwanie, konsultacje, 
wyświetlanie, wykorzystanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, usuwanie, wymazywanie z 
pamięci lub niszczenie Danych Osobowych ("Przetwarzanie" i "Przetworzenie" należy 
interpretować odpowiednio); 

ii. Przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu wykonania usług gwarancyjnych lub w inny 
sposób, autoryzowany lub wskazany przez Klienta; 
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iii. Zapewnić, że tylko osoby zaangażowane w świadczenie usług gwarancyjnych będą miały dostęp 
do Danych Osobowych i wymagać od tych osób ochrony i zachowania poufności Danych 
Osobowych; 

iv. Wdrożyć odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych 
Osobowych, wesprzeć Klienta w wypełnieniu jego zobowiązań prawnych związanych z ochroną 
Danych Osobowych i w sposób racjonalny wykazać, że Philips przestrzega wymogów prawa w 
stosunku do Klienta; 

v. Poinformować Klienta bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji, że doszło do naruszenia w 
zakresie ochrony Danych Osobowych, chyba że jest to zabronione, na przykład gdy z mocy prawa 
lub na wniosek organu administracji odpowiedzialnego za ochronę Danych Osobowych,  Philips 
zostanie poinformowany, aby tego nie robił; 

vi. Nie przechowywać Danych Osobowych dłużej niż to konieczne w celu wykonania jakichkolwiek 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i ustalenia, do wyboru Klienta, bezpiecznego 
usunięcia lub zwrotu wszystkich Danych Osobowych wraz ze skasowaniem wszystkich 
posiadanych przez Philips egzemplarzy, o ile Klient nie wniesie o inny sposób rozporządzenia 
Danymi Osobowymi lub z wyjątkiem zakresu, w jakim Philips jest zobowiązana do 
przechowywania takich Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa; 

vii. Zapewnić, że jeżeli Dane Osobowe zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
podczas wykonywania usług gwarancyjnych, takie powierzenie Przetwarzania Danych 
Osobowych podmiotom powiązanym lub podmiotm trzecim zajmującym się Przetwarzaniem 
Danych Osobowych na zlecenie Philips, nastąpi w oparciu o mechanizm opisany w odpowiednich 
przepisach prawa; 

viii. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Philips może wykorzystywać podmioty trzecie 
działające na zlecenie Philips i angażować je w Przetwarzanie Danych Osobowych. Philips 
zapewni, że podmioty trzecie działające na zlecenie Philips będą zobowiązane umową do takich 
samych zobowiązań w zakresie ochrony Danych Osobowychw związku z ich Przetwarzaniem, jak 
te, do których Philips jest zobowiązany na podstawie niniejszych Warunków Sprzedaży. 

 
Każda ze stron chroni dane kontaktowe partnera, klasyfikując je jako Dane Osobowe, przed 
nieuprawnionym ujawnieniem i jakimkolwiek innym nielegalnym Przetwarzaniem i wykorzystuje takie 
informacje wyłącznie do zgodnych z prawem celów biznesowych w ramach wzajemnej współpracy. 
 
16.  Kontrola eksportu i odsprzedaż 

 
1. Dostawa, eksport lub przewóz komponentów Philips Lumify Ultrasound System lub świadczenie 

usług w zakresie instalacji, obsługi, pomocy technicznej, szkolenia, usług dotyczących inwestycji, 
finansowania lub usług maklerskich może podlegać przepisom i regulacjom o kontroli eksportu, 
w tym między innymi przepisom ONZ, OBWE, UE i USA stanowiącym o zakazie lub ograniczeniu 
eksportu lub przewożenia Philips Lumify Ultrasound System, technologii i usług do pewnych 
krajów („Regulacje Eksportowe”). Jeżeli dostawa Philips Lumify Ultrasound System, technologii 
lub wykonanie usług będzie uwarunkowane udzieleniem przez organ rządowy licencji 
eksportowej lub importowej albo będzie w inny sposób podlegać ograniczeniom lub zakazom z 
tytułu Regulacji Eksportowych, Philips będzie mógł zawiesić wykonywanie swych zobowiązań 
wobec Klienta, dopóki nie zostanie udzielona odpowiednia licencja albo na czas trwania danego 
ograniczenia lub zakazu. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie licencji eksportowej albo gdy nadal 
obowiązuje zakaz eksportu, Philips może podjąć decyzję, wedle własnego uznania o wycofaniu 
odpowiedniego zamówienia bez zaciągania żadnego zobowiązania wobec Klienta.  

2. Klient będzie przestrzegać pod każdym względem Regulacji Eksportowych oraz wszelkiej 
ewentualnej licencji eksportowej dotyczącej dostawy Philips Lumify Ultrasound System lub 
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świadczenia usług. Klient nałoży na osobę trzecią wszystkie ograniczenia dotyczące kontroli 
eksportu, jeżeli Philips Lumify Ultrasound System będzie reeksportowany lub 
przetransportowany do osób trzecich. Klient podejmie wszelkie zasadne konieczne działania aby 
zagwarantować, że żaden nabywca nie narusza Regulacji Eksportowych. Klient zwolni Philips z 
odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek bezpośrednich roszczeń odszkodowawczych, 
zadośćuczynień, strat i kosztów ( w tym kosztów wynagrodzeń prawników) oraz wszelkich 
zobowiązań powstałych w wyniku naruszenia lub niezastosowania się do niniejszego ustępu.  

3. Klient poinformuje Philips na piśmie o wszelkiej odsprzedaży lub (re-)eksporcie Philips Lumify 
Ultrasound System, aby umożliwić przestrzeganie Regulacji Eksportowych oraz wszelkich innych 
nałożonych przez organy nadzoru zobowiązań dotyczących sprzedaży Philips Lumify Ultrasound 
System, które mogą stosować się do Philips, w tym m.in. wymogów dotyczących monitorowania 
pochodzenia ruchu (traceability) urządzeń medycznych.  

 
17.  Poufność 
 
Każda ze stron zachowa w poufności wszelkie informacje przekazane lub ujawnione przez jedną stronę 
drugiej, niezależnie od tego czy zostały ujawnione na piśmie, elektronicznie czy ustnie, dotyczące Philips 
Lumify Ultrasound System oraz działalności strony ujawniającej, jej klientów oraz/lub pacjentów, a także 
Oferty i jej warunków, w tym wszelkich informacji cenowych. Każda ze stron dołoży tego samego stopnia 
staranności w celu ochrony poufności ujawnionych informacji, jakiego dokłada przy ochronie poufności 
swoich własnych podobnych informacji, lecz nie mniejszego niż zasadna staranność. Każda ze stron 
będzie ujawniać takie informacje jedynie tym pracownikom, agentom, dystrybutorom, 
przedstawicielom oraz/lub podwykonawcom, którym wiedza ta jest niezbędna do wykonania transakcji 
przewidzianych. Zobowiązanie do zachowania poufności takich informacji nie obejmuje informacji 
będących w domenie publicznej w chwili ujawnienia oraz/lub informacji, których ujawnienie jest 
wymagane przez prawo lub nakazem sądu. 
 
18.  Siła wyższa 

 
1. Każda ze stron jest uprawniona do zawieszenia wykonywania swoich zobowiązań w wyniku 

opóźnienia lub niewykonania spowodowanego wydarzeniami poza jej zasadną kontrolą, w tym, 
bez ograniczenia, klęskami żywiołowymi, wojną, wojną domową, powstaniem, pożarami, 
powodzią, sporami pracowniczymi, epidemią, regulacjami rządowymi oraz/lub podobnymi 
aktami, embargiem na ładunek, niedostępnością dla Philips jakichkolwiek wymaganych 
pozwoleń, licencji oraz/lub upoważnień, przypadkami niewykonania lub siły wyższej po stronie 
dostawców lub podwykonawców.  

2. Jeśli siła wyższa uniemożliwi Philips wykonanie któregokolwiek zamówienia od Klienta lub w inny 
sposób wykonania zobowiązania wynikającego ze sprzedaży, Philips nie będzie odpowiedzialny 
za jakiekolwiek wynagrodzenie, zwrot kosztów lub odszkodowanie. 

 
18.  Postanowienia końcowe  
 

1. Niektóre nowo wytworzone Systemy mogą zawierać wybrane ponownie wytworzone części 
równoważne nowym w wydajności. Części zamienne są nowe lub równoważne nowym w 
wydajności. 

2. Jeśli Klient stanie się niewypłacalny, nie będzie w stanie regulować własnych zobowiązań w 
terminie, stanie się przedmiotem postępowania upadłościowego, zostanie wobec niego 
ustanowiony syndyk, zawiesi spłatę swoich długów (tymczasowo lub na stałe) lub jego aktywa 
zostaną przeniesione na osoby trzecie lub zamrożone, Philips może rozwiązać umowę w zakresie 
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niewykonanych zobowiązań lub zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań, jednak 
zobowiązania finansowe Klienta wobec Philips pozostaną w mocy. 

3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży zostanie uznane za 
niezgodne z prawem, niewykonalne lub nieważne, w całości lub w części, ważność i wykonalność 
pozostałych postanowień pozostanie w pełnej mocy i skutku. W zastępstwie takiego 
postanowienia uznanego za niezgodne z prawem, niewykonalne lub nieważne, w całości lub w 
części, postanowienie, które odzwierciedla pierwotną intencję zawartą w niniejszym 
dokumencie, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, będzie uważane za 
zastępujące rzeczone postanowienie. 

4. Zawiadomienia lub inna korespondencja wymagają formy pisemnej i będą uważane za 
doręczone tylko, jeśli są doręczone osobiście lub za przesłane tylko, jeśli są doręczone przez 
kuriera lub pocztę do właściwej strony. 

5. Niezażądanie w jakimkolwiek czasie przez Klienta lub przez Philips wykonania zobowiązania nie 
będzie miało wpływu na prawo do zażądania takiego wykonania w jakimkolwiek terminie 
późniejszym. 

6. Klient nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw lub obowiązków związanych z niniejszymi 
Warunkami Sprzedaż bez uprzedniej pisemnej zgody Philipsa. 

7. Zobowiązania Klienta wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży lub Oferty, są niezależne 
od wszelkich innych zobowiązań, jakie Klient może mieć na podstawie jakiekolwiek innej umowy 
lub rozliczeń z Philipsem. Klient nie będzie wykonywać żadnego prawa do potrącenia w związku 
z Ofertą lub sprzedażą w związku z jakąkolwiek inną umową, lub rozliczeniem z Philips. 

8. Niniejsze Warunki Sprzedaży i umowa sprzedaży/dostawy Philips Lumify Ultrasound System 
podlega prawu polskiemu. Wyraźnie wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Właściwy sąd dla siedziby 
Philips będzie miał wyłączną jurysdykcję w przypadku jakiegokolwiek sporu między stronami w 
związku z Ofertą lub sprzedażą. 

 
 
B.  WARUNKI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE 
 

1. Definicje  
Następujące terminy użyte w niniejszych Warunkach Licencji na Oprogramowanie będą rozumiane 
zgodnie z poniższymi definicjami:  
 

• „Philips Lumify Ultrasound System” lub „System” obejmuje głowicę ultrasonograficzną Lumify 
wraz z Aplikacją Lumify, będące łącznie wyrobem medycznym zgodnie z polskim prawem, 
występującą pod zastrzeżoną prawami autorskimi nazwą handlową Philips Lumify 
Ultrarsound©; 

• „Aplikacja Lumify” oznacza oprogramowanie użytkowe Philips Lumify Ultrasound System, 
niezbędne do używania głowicy ultrasonograficznej Lumify zgodnie z jej przeznaczeniem i 
wszelkie zmiany i aktualizacje tego oprogramowania. 

 
2. Licencja  
 

1. Z zastrzeżeniem ewentualnych postanowień szczególnych i/lub odmiennych dotyczących 
udzielenia licencji na Aplikację Lumify przez dostawcę tego oprogramowania, Philips przyznaje 
Klientowi nieprzenaszalną, niewyłączną licencję, bez prawa do udzielania sublicencji, do 
używania Aplikacji Lumify w celu korzystania z Philips Lumify Ultrasound System. Klientowi nie 
przyznaje się żadnego innego prawa do Aplikacji Lumify ani żadnego innego prawa własności 
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intelektualnej spółki Philips lub jej dostawców, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w niniejszych 
Warunkach Licencji na Oprogramowanie.  

2. Aplikacja Lumify będzie używana wyłącznie w celu użytkowania Philips Lumify Ultrasound 
System.  

3. Aplikacja Lumify może zawierać lub mieć wbudowaną technologię będącą własnością lub 
zalegalizowaną przez dostawców Philips. Niniejsze Warunki Licencji na Oprogramowanie nie 
ustanawiają prawa w ramach żadnego prawa własności intelektualnej dostawców Philips do 
użytkowania tego rodzaju technologii osób trzecich. Klient zgadza się uzyskać, jeżeli będzie to 
koniecznie, odrębną licencję od takiego dostawcy w drodze zawarcia umowy licencyjnej 
użytkownika końcowego pomiędzy dostawcą a Klientem. 

 
3. Zastrzeżenia 

 
1. Philips i/lub dostawcy Philips (w zależności od przypadku) posiadają na własność wszystkie 

prawa własności intelektualnej, tytuły i prawa do Aplikacji Lumify lub w związku z nim oraz do 
wszystkich modyfikacji i utworów pochodnych od niego oraz wszystkich dotyczących ich praw 
własności intelektualnej.  

2. Klient może skopiować albo mieć w dostępnym miejscu jedną kopię w formie do maszynowego 
odczytu Aplikacja Lumify wyłącznie jako kopię zapasową albo dla celów archiwizacji dla 
własnego użytku Klienta. Klient sam nie będzie ani nie pozwoli osobom trzecim na to, aby: 

a. kopiować, powielać, ani rozpowszechniać Aplikacji Lumify ani żadnej jego części; 
b. cedować, udzielać sublicencji, przekazywać w leasing, wynajmować, pożyczać, 

przenosić, ujawniać albo w inny sposób udostępniać Aplikacji Lumify. 
3. Jeżeli dozwolone jest kopiowanie i w zakresie, w jakim jest dozwolone, Klient nie będzie usuwać 

ani zmieniać żadnych powiadomień o prawach autorskich powiadomień o informacjach 
zastrzeżonych ani innych napisów lub oznaczeń zawartych w Aplikacji Lumify oraz odtworzy na 
wszystkich nośnikach zawierających kopię Aplikacja Lumify wszystkie powiadomienia o prawach 
autorskich, powiadomienia o informacjach zastrzeżonych oraz inne legendy i oznaczenia 
umieszczone na oryginalnych nośnikach. 

4. Klient nie spowoduje ani nie zezwoli na to, aby Aplikacja Lumify, ani żadna jego część były 
używane przez żadną osobę ani udostępniane żadnej osobie z wyjątkiem albo pracowników 
obsługi Philips lub jego przedstawicieli albo pracowników lub agentów Klienta uczestniczących 
w działaniach Klienta. Klient dołoży starań, aby każda upoważniona osoba, która używa Aplikacji 
Lumify stosowała się do podanych w niniejszym dokumencie Warunków.  

5. Philips nie jest zobowiązany do aktualizacji ani modernizacji żadnego rodzaju oprogramowania 
osób trzecich (w tym oprogramowania Microsoftu, programów antywirusowych itp.). 

6. Na Aplikację Lumify udziela się wyłącznie licencji w ramach praw autorskich, tak więc nie jest 
ono sprzedawane. Wszelkie wzmianki o „sprzedawaniu” Aplikacji Lumify będą rozumiane jako 
odniesienia do licencji na prawa autorskie, nie zaś jako przeniesienie praw własności 
intelektualnej. 

7. Do Aplikacja Lumify może być dołączone pewne oprogramowanie otwarte. Takie 
oprogramowanie otwarte podlega jedynie własnym warunkom licencji dla oprogramowania 
otwartego.  

 
4. Zmiany i usprawnienia 
 

1. Klient nie może zmieniać, odblokowywać, rozkładać, adaptować, poprawiać błędów, dokonywać 
translacji, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji ani dezasemblacji Aplikacji Lumify ani 
powodować czy zezwalać na podejmowanie takich działań. Ponadto Klient nie może tworzyć 



 

Philips Polska sp. z o.o. – Umowa sprzedaży do klienta końcowego (odsprzedaż) wersja 07.2019 

 

12 

 

 

dzieł pochodnych na podstawie Aplikacji Lumify bez uprzedniej pisemnej zgody Philips. Jeżeli 
Aplikacja Lumify zostanie w jakikolwiek zmieniona przez Klienta lub osobę trzecią, lub zostanie 
połączona z oprogramowaniem lub sprzętem niedostarczonym i/lub niezatwierdzonym na 
piśmie przez Philips, Philips lub jego Podmioty Powiązane mogą zakończyć udzielanie Klientowi 
licencji na Aplikacji Lumify ze skutkiem natychmiastowym.  

2. Philips może tworzyć i licencjonować uaktualnienia lub bardziej zaawansowane wersje Aplikacji 
Lumify w każdym czasie. Uaktualnienia i/lub bardziej zaawansowane wersje mogą zostać 
udostępnione Klientowi zgodnie z Warunkami Sprzedaży i instrukcją użytkowania Philips Lumify 
Ultrasound System. 

 
5. Okres obowiązywania  

 
Niniejsze Warunki Licencji na Aplikację Lumify obowiązują tak długo, jak Klient będzie korzystał z 
Systemu, z zastrzeżeniem, że Philips może rozwiązać niniejsze Warunki Licencji na Aplikację Lumify w 
trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszych Warunków Licencji, z 
zastrzeżeniem, że Philips lub inny podmiot działający na zlecenie Philips doręczył Klientowi pisemne 
powiadomienie stwierdzające takie naruszenie, a Klient nie usunął go w terminie piętnastu (15) dni od 
daty takiego powiadomienia lub w dłuższym terminie, jaki mógł być wskazany w takim powiadomieniu. 
Takie rozwiązanie nie zwalnia Klienta z jego zobowiązań powstałych przed takim rozwiązaniem i nie 
umniejsza jakichkolwiek praw Philips, które powstały przed taką datą.  
 


