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Warunki ogólne usługi - ENGEL protect – service 
(data wejścia w życie: 21 lutego 2022 r.) 

Terms and Conditions for ENGEL protect - service 
(effective date: February 21st, 2022) 

A. General 

1. Scope 

These Terms and Conditions shall apply 

to the provision of services under 

ENGEL protect. As specified herein, 

ENGEL protect grants Customer 

access to comprehensive rectification of 

defects by professional technicians of 

ENGEL Sales and Service 

Organizations beyond applicable 

warranty provisions and periods. 

A. Postanowienia ogólne 

1. Zakres 

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do 

świadczenia usług w ramach ENGEL 

protect. Jak określono w niniejszym 

dokumencie, ENGEL protect zapewnia 

Klientowi dostęp do kompleksowego 

usuwania usterek przez wykwalifikowanych 

techników ENGEL  poza obowiązującymi 

przepisami i okresami gwarancji. 

2. Definitions 

For the purpose of these Terms and 

Conditions the following definitions shall 

apply: 

a. ENGEL – ENGEL AUSTRIA GmbH and 

all affiliates of ENGEL Holding 

Gesellschaft m.b.H. 

(https://www.engelglobal.com/en/at/co

mpany/engel-worldwide.html); 

b. Customer – purchaser of Equipment 

produced by ENGEL including ENGEL 

protect;   

c. Equipment – an injection molding 

machine including any peripheral device 

purchased from ENGEL, uniquely 

identifiable by an ENGEL serial number;  

d. Supplying plant – the ENGEL 

production plant upon which the 

Equipment is directly delivered to 

Customer; 

e. Shipment – irrespective the agreed 

terms of delivery, the handover of the 

Equipment at the respective supplying 

plant to a forwarding company for the 

purpose of further transportation to the 

agreed place of delivery; 

f. Sales and Service Organization – all 

direct ENGEL sales and service 

subsidiaries as well as all contractually 

2. Definicje 

Dla celów niniejszych Warunków Ogólnych 

stosuje się następujące definicje: 

a. ENGEL – ENGEL AUSTRIA GmbH oraz 

wszystkie podmioty zależne ENGEL Holding 

Gesellschaft G.m.b.H. 

(https://www.engelglobal.com/en/at/compan

y/engel-worldwide.html); 

b. Klient – nabywca Urządzeń produkowanych 

przez ENGEL, w tym ENGEL protect;  

c. Urządzenia – wtryskarka, w tym także 

każde urządzenie peryferyjne zakupione od 

ENGEL, jednoznacznie identyfikowalne za 

pomocą numeru seryjnego ENGEL;  

d. Zakład dostarczający– zakład produkcyjny 

spółki ENGEL, z którego Urządzenia są 

bezpośrednio dostarczane do Klienta; 

e. Wysyłka – niezależnie od uzgodnionych 

warunków dostawy przekazanie Urządzenia 

w danym zakładzie dostawczym firmie 

spedycyjnej w celu dalszego transportu 

Urządzenia do uzgodnionego miejsca 

dostawy; 

f. Jednostka sprzedażowo-serwisowa – 

wszystkie bezpośrednie jednostki zależne 

ENGEL, zajmujące się sprzedażą i 

serwisem oraz wszyscy autoryzowani na 

podstawie umów przedstawiciele handlowi i 

serwisowi, którzy przeszli wymagane 

https://www.engelglobal.com/en/at/company/engel-worldwide.html
https://www.engelglobal.com/en/at/company/engel-worldwide.html
https://www.engelglobal.com/en/at/company/engel-worldwide.html
https://www.engelglobal.com/en/at/company/engel-worldwide.html
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authorized sales and service 

representatives which have received the 

required training and gained the 

experience to provide service on 

products sold by ENGEL; 

g. e-connect.24 – a remote maintenance 

tool developed and distributed by 

ENGEL, enabling the respective Sales 

and Service Organization to provide 

failure analysis and rectifications online; 

h. Coverage – the defect covered by 

ENGEL protect as defined in Section 7; 

i. Defect – the technical condition of the 

Equipment as a whole or in part 

triggered by a technical failure, including 

but not limited to signs of wear 

exceeding the tolerance levels defined 

by ENGEL, irrespective its coverage by 

ENGEL protect 

j. Machine documentation – the 

technical description including all 

schematics, maintenance lists, bill of 

material and instruction manuals that 

are provided with the equipment in 

electronic form. 

szkolenia i zdobyli doświadczenie w 

zakresie serwisowania produktów 

sprzedawanych przez ENGEL; 

g. e-connect.24 – narzędzie do zdalnej 

obsługi serwisowej opracowane i 

dystrybuowane przez ENGEL, 

umożliwiające odpowiedniej Jednostce 

sprzedażowo- serwisowej przeprowadzanie 

analiz awarii oraz usuwanie awarii online; 

h. Zakres ochrony – usterka objęta usługą 

ENGEL protect zgodnie z definicją zawartą 

w sekcji 7; 

i. Usterka – stan techniczny Urządzenia jako 

całości lub jego części, będący wynikiem 

awarii technicznej, w tym między innymi 

oznaki zużycia przekraczające poziomy 

tolerancji określone przez ENGEL, 

niezależnie od tego, czy są one objęte 

zakresem ENGEL protect; 

j. Dokumentacja maszyny – opis techniczny 

zawierający wszystkie schematy, 

zestawienia dotyczące konserwacji, 

specyfikację materiałową i instrukcje obsługi 

dostarczane wraz z urządzeniami w formie 

elektronicznej. 

B. Conditions 

1. Fees 

All fees for ENGEL protect are subject 

to the respective order confirmation. 

Invoicing is made on a monthly basis, 

starting with the month the order 

confirmation is issued.  

B. Warunki 

1. Opłaty 

Wszystkie opłaty za ENGEL protect 

podlegają potwierdzeniu podczas składania 

zamówienia. Faktura wystawiana jest co 

miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym 

zostało wystawione potwierdzenie złożenia 

zamówienia.  

2. Term of ENGEL protect 

The term of ENGEL Protect shall be 

agreed individually and starts with 

receipt of first partial invoice from the 

relevant Sales and Service 

Organization, subject to full payment 

thereof.   

2. Okres trwania ENGEL protect 

Okres ENGEL protect jest uzgadniany 

indywidualnie i rozpoczyna się w momencie 

otrzymania pierwszej faktury częściowej od 

właściwej Jednostki sprzedażowo- 

serwisowej, pod warunkiem jej pełnego 

opłacenia.  

3. Scope of Service 

a. Services provided under ENGEL 

protect include rectification of all defects 

3. Zakres usługi ENGEL protect 

a. Serwis zapewniony w ramach ENGEL 

protect obejmuje usuwanie wszelkich 
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of the respective Equipment, unless not 

explicitly excluded of coverage under 

Section B.7.lit. 

b. All cost incurred for rectification of a 

defect covered by ENGEL protect, such 

as for required spare parts including 

package, standard transportation, 

installation and commissioning shall be 

borne in full by ENGEL. Delivery of all 

required spare parts is organized by 

ENGEL and shall be made with standard 

means of transportation as defined by 

ENGEL. All costs incurred for standard- 

as well as express-transportation within 

the European Union shall be borne by 

ENGEL. Any special- or express 

transportation outside the European 

Union are not covered by ENGEL 

protect and are charged separately. 

c. All services under ENGEL protect are 

provided by the nearest ENGEL service 

technician or a qualified third party. 

d. ENGEL protect covers all travelling 

costs within the country the respective 

Equipment is installed, unless this 

country is not a member state of the 

European Union. Cost incurred for 

travelling cross border or (with)in 

countries outside the European Union 

are not within the scope of ENGEL 

protect. 

e. For all services within the scope of 

ENGEL protect no additional costs 

incur to the Customer. 

usterek danego Urządzenia, o ile zakres 

ochrony nie został wyraźnie wyłączony dla 

danego Urządzenia na podstawie sekcji B.7, 

lit.  

b. Wszelkie koszty poniesione w związku z 

usuwaniem usterki objętej ENGEL protect, 

takie jak koszty niezbędnych części 

zamiennych, w tym koszty opakowania, 

standardowego transportu, instalacji i 

uruchomienia, pokrywa w całości ENGEL. 

Dostawa wszystkich niezbędnych części 

zamiennych jest organizowana przez 

ENGEL i realizowana przy użyciu 

standardowych środków transportu 

określonych przez ENGEL. Wszystkie 

koszty poniesione w związku z transportem 

standardowym, jak i ekspresowym, na 

terenie Unii Europejskiej, pokrywa ENGEL. 

Wszelki transport specjalny lub ekspresowy 

poza Unią Europejską nie jest objęty 

ochroną ENGEL i jest rozliczany oddzielnie. 

c. Wszystkie usługi objęte ENGEL protect są 

świadczone przez wyznaczonego przez 

ENGEL  technika serwisu ENGEL lub 

wykwalifikowaną firmę zewnętrzną. 

d. ENGEL protect pokrywa wszystkie koszty 

podróży na terenie kraju, w którym 

zainstalowano dane Urządzenie, chyba że 

kraj ten nie jest państwem członkowskim 

Unii Europejskiej. Koszty poniesione w 

związku z podróżami transgranicznymi lub w 

krajach spoza Unii Europejskiej nie wchodzą 

w zakres ENGEL protect. 

e. W zakresie wszystkich usług serwisowych w 

ramach ENGEL protect  Klient nie ponosi 

żadnych dodatkowych kosztów. 

4. Service-Hours 

a. All services for identification and 

rectification of defects under ENGEL 

protect are provided on regular working 

days (Monday to Friday, except legal 

holidays) and during regular working 

hours as stated in the ENGEL service 

tariffs as amended from time to time (the 

“Service-Hours”).  

4. Godziny pracy serwisu 

a. Wszystkie usługi serwisowe związane z 

identyfikacją i usuwaniem usterek w ramach 

ENGEL protect są świadczone w dni 

robocze (od poniedziałku do piątku, z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 

oraz w standardowych godzinach pracy 

określonych w taryfach serwisowych 
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b. Any service call beyond the Service 

Hours as stated in Section B.4. lit. a. will 

be charged separately.  

 

ENGEL ze zmianami (załącznik „Godziny 

pracy serwisu”).  

b. Wszelkie zgłoszenia dotyczące serwisu 

wykraczające poza Godziny pracy serwisu 

określone w sekcji B.4. lit. a. będą podlegały 

odrębnej opłacie.  

5. Place of Service 

a. Services under ENGEL protect are, 

without exemption, provided and 

performed at the Place of delivery 

agreed with Customer for the respective 

Equipment. 

b. Notwithstanding Section B.5. lit a. a 

place other than the place of delivery 

may be specified in the purchase 

contract or order (confirmation) for the 

respective Equipment. 

c. Customer shall notify ENGEL of any 

transfer of the Equipment to a place 

other than the former place of delivery. 

ENGEL shall be entitled to adjust 

applicable fees based upon the 

additional costs incurred by such 

transfer/relocation. If performance of 

services under ENGEL protect become 

unfeasible due to the transfer/relocation 

of the respective Equipment, ENGEL 

may terminate ENGEL protect for this 

Equipment with immediate effect.  

5. Miejsce świadczenia serwisu 

a. Usługi serwisowe objęte ENGEL protect są 

bez wyjątku świadczone i wykonywane w 

miejscu dostawy uzgodnionym z Klientem 

dla danego Urządzenia. 

b. Niezależnie od postanowień sekcji B.5 lit. a. 

miejsce inne niż miejsce dostawy może być 

określone w umowie zakupu lub w 

zamówieniu (potwierdzeniu zamówienia) 

danego Urządzenia. 

c. Klient zobowiązany jest zawiadomić ENGEL 

o każdym przeniesieniu Urządzenia w inne 

miejsce niż poprzednie miejsce dostawy. 

ENGEL uprawniony jest do dostosowania 

obowiązujących opłat w oparciu o 

dodatkowe koszty poniesione w związku z 

takim przeniesieniem/relokacją. Jeżeli 

realizacja usług serwisowych w ramach 

ENGEL protect stanie się niemożliwa z 

powodu przeniesienia/relokacji danego 

Urządzenia, ENGEL może wypowiedzieć 

ENGEL protect dla danego Urządzenia ze 

skutkiem natychmiastowym.  

6. Provision of Service 

a. Upon occurrence Customer shall report 

a defect to the relevant Sales and 

Service Organization of ENGEL without 

undue delay. By mutual agreement with 

the Customer and based upon the given 

facts, the Sales and Service 

Organization will define a suitable 

solution, and provide Customer with an 

appropriate schedule. Considerable 

urgency will be taken into account and 

service calls prioritized accordingly.  

b. For the purpose of a comprehensive and 

technically flawless solution, rectification 

6. Świadczenie usług serwisowych 

a. Po wystąpieniu usterki Klient bez zbędnej 

zwłoki zgłasza ją do odpowiedniej jednostki  

sprzedażowo-serwisowej ENGEL. W drodze 

wzajemnego porozumienia z Klientem i w 

oparciu o podane informacje  jednostka  

sprzedażowo-serwisowa przedstawi 

odpowiednie rozwiązanie i dostarczy 

Klientowi odpowiedni harmonogram 

działania. Uwzględniony zostanie priorytet 

usterki, a zgłoszenia serwisowe zostaną 

odpowiednio uszeregowane pod względem 

ważności.  

b. W celu uzyskania kompleksowego i 

technicznie sprawnego rozwiązania 
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of defects may be, at ENGEL’s sole 

discretion, carried out by 

i. exchange the affected components; 

ii. repair or overhaul of the affected 

components;  

iii. replacement of the affected 

components with technically at least 

equivalent components, as 

necessary due to technical or 

logistical reasons. 

usuwanie usterek może być, według 

uznania ENGEL, przeprowadzone jako: 

i. wymiana uszkodzonych elementów; 

ii. naprawa lub przegląd uszkodzonych 

elementów;  

iii. zamiana uszkodzonych elementów na 

elementy co najmniej równoważne pod 

względem technicznym 

 

7. Coverage of ENGEL protect 

a. ENGEL protect covers all defects of the 

respective Equipment, unless otherwise 

defined under the following Section B.7. 

lit. b. Notwithstanding the foregoing, any 

coverage under ENGEL protect for 

Equipment operated above 2000 

metres/6500 feet over sea level is 

explicitly excluded. 

b. Expressly excluded from coverage 

under ENGEL protect are:  

1. Operating materials such as 

hydraulic oil, lubricants, coolants 

and coolant additives;  

2. Wear and tear or process related 

defects to components of 

plasticizing units, including but not 

limited to nozzles, shut off nozzles, 

plasticizing screws, plasticizing 

cylinders and flanges; 

3. Exchange of hoses, unless caused 

by a specific defect; 

4. Implementation of technical 

modifications to improve the 

performance, the output and the 

lifetime of the plant ("Retrofits"); 

5. Defects caused by external force, 

influence of weather, forces of 

nature, temperatures out of 

tolerance as defined in the machine 

documentation, fire, explosion, war, 

acts of terrorism, nuclear radiation 

or any other nuclear incident, 

7. Zakres ENGEL protect 

a. ENGEL protect obejmuje wszystkie usterki 

danego Urządzenia, chyba że określono 

inaczej w poniższej sekcji B.7 lit. b. 

Niezależnie od powyższego wyraźnie 

wyklucza się wszelki zakres ochrony w 

ramach ochrony ENGEL w przypadku 

Urządzeń eksploatowanych na wysokości 

powyżej 2000 metrów/6500 stóp nad 

poziomem morza. 

b. Wyraźnie wykluczone z zakresu ochrony w 

ramach ENGEL protect są:  

1. Materiały eksploatacyjne, takie jak olej 

hydrauliczny, smary, chłodziwa i dodatki 

do chłodziw 

2. Wady wynikające ze zużycia lub wady 

związane z procesem produkcyjnym 

elementów zespołów plastyfikujących, 

w tym między innymi dysz, dysz z 

zaworem odcinającym,  ślimaków, 

zaworów zwrotnych ślimaka, cylindrów 

plastyfikujących i głowic  

3. Węże hydrauliczne chyba że zostanie 

stwierdzona  wada fabryczna; 

4. Wdrożenie modyfikacji technicznych w 

celu poprawy działania, wydajności i 

żywotności instalacji („Modernizacja”); 

5. Wady spowodowane siłą zewnętrzną, 

wpływem pogody, siłami natury, 

temperaturą poza tolerancją określoną 

w dokumentacji maszyny, pożarem, 

eksplozją, wojną, aktami terroryzmu, 

promieniowaniem jądrowym lub 

jakimkolwiek innym zdarzeniem 
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strikes, vandalism, robbery or theft, 

rental to a third party, operation at 

non-agreed locations, acts of God, 

improper repair or alterations, 

leakage of plastics, liquids or 

compressed air, operation of a 

faulty system (unless approved in 

writing by ENGEL) or lack of 

cleanliness and maintenance; 

6. Defects including consequential 

defect and damages caused by 

non-compliance with technical 

provisions/requirement specified in 

the machine documentation, 

improper use of the Equipment or a 

change in the location of the 

Equipment not carried out or 

coordinated by ENGEL; 

7. Defects to attached or retrofitted 

components, unless expressly 

included to the coverage by ENGEL 

in the order confirmation;  

8. Defects to the Equipment or its 

components due extension or 

modification of components and 

assemblies ensuring Equipment’s 

operation, not being performed by 

ENGEL or a third party 

commissioned by ENGEL; 

9. General operational wear and tear, 

corrosion and optical flaws;  

10. Defects otherwise covered, such as 

by insurance; 

11. Defects excluded from coverage 

due to specific agreement with 

ENGEL; 

12. Costs for repairs not performed or 

authorized by ENGEL; 

13. Assemblies and components that 

have not been initially serviced 

and/or are not subject to continuous 

maintenance;   

14. Inspections (ENGEL care) and 

consequential maintenance 

nuklearnym, strajkami, wandalizmem, 

rozbojem lub kradzieżą, wynajęciem 

osobom trzecim, działaniem w 

miejscach nieobjętych umową, 

działaniami siły wyższej, niewłaściwą 

naprawą lub przeróbkami, wyciekiem 

tworzyw sztucznych, płynów lub 

sprężonego powietrza, działaniem 

wadliwego systemu, lub dodatkowego 

wyposażenia (o ile nie został 

zatwierdzony na piśmie przez ENGEL) 

lub brakiem czystości i konserwacji; 

6. Usterki , w tym usterki  wynikowe i 

szkody spowodowane 

nieprzestrzeganiem 

przepisów/wymagań technicznych 

określonych w dokumentacji maszyny, 

niewłaściwym użytkowaniem 

Urządzenia lub zmianą lokalizacji 

Urządzenia, której nie przeprowadził ani 

nie koordynował ENGEL; 

7. Usterki dołączonych lub dodatkowych 

elementów, o ile nie zostały one 

wyraźnie uwzględnione w zakresie 

ochrony przez ENGEL w potwierdzeniu 

zamówienia;  

8. Usterki  Urządzenia lub jego elementów 

spowodowane rozszerzeniem lub 

modyfikacją elementów i zespołów 

zapewniających działanie Urządzenia, 

które nie są wykonywane przez ENGEL 

lub osobę trzecią na zlecenie ENGEL; 

9. Ogólne zużycie, korozja i skazy 

optyczne;  

10. Usterki  objęte zakresem ochrony w inny 

sposób, np. przez ubezpieczenie; 

11. Usterki wyłączone z zakresu protect 

ochrony z powodu specjalnej umowy z 

ENGEL; 

12. Koszty napraw niewykonanych lub 

nieautoryzowanych przez ENGEL; 

13. Zespoły i elementy, które nie były 

początkowo serwisowane /lub nie są 

poddawane ciągłej konserwacji;  
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services, including related wear and 

tear respectively spare parts, 

commissioned before coverage of 

the respective Equipment under 

ENGEL protect;   

14. Przeglądy (ENGEL care) i wynikające z 

nich usługi konserwacyjne, w tym 

związane z nimi zużycie danych części 

zamiennych, zlecone przed objęciem 

danego Urządzenia ochroną ENGEL. 

8. Limitation of Service 

a. All services under ENGEL protect are 

limited with 30% of the gross purchase 

price of the respective Equipment.  

b. Subject to an agreement on a fee 

adjustment, ENGEL reserves the right to 

terminate ENGEL protect to the end of 

the month before expiry of the agreed 

term, if the costs for rectification of all 

defects covered exceed the amount 

defined under Section B.8. lit. a. 

8. Ograniczenia dotyczące serwisu 

a. Wszystkie usługi w ramach ENGEL protect 

są ograniczone do 30% ceny zakupu brutto 

danego Urządzenia.  

b. Pod warunkiem uzgodnienia korekty opłat, 

ENGEL zastrzega sobie prawo do 

wypowiedzenia ENGEL protect do końca 

miesiąca przed upływem uzgodnionego 

terminu, jeżeli koszty usunięcia wszystkich 

wad objętych ochroną przekroczą kwotę 

określoną w sekcji B.8. lit. a. 

9. Contractual Claims 

ENGEL protect and any claim arising 

out or in connection with ENGEL protect 

do not affect any of Customer’s claims 

connected to the respective Equipment 

purchase contract.    

 

9. Roszczenia umowne 

ENGEL protect oraz wszelkie roszczenia 

wynikające lub związane z ENGEL protect 

nie mają wpływu na żadne z roszczeń 

Klienta związanych z daną umową zakupu 

Urządzenia.   

10. Duties of Care and Proper Use 

a. Equipment must be operated in 

accordance with the machine-

documentation.  

b. Customer shall handle the Equipment 

with due care in accordance with the 

machine-documentation and ensure the 

so required cleanliness of the 

Equipment and the operating 

environment. 

10. Obowiązek należytej staranności i 

właściwego użytkowania 

a. Urządzenia należy eksploatować zgodnie z 

dokumentacją maszyny.  

b. Klient powinien zachować wobec 

Urządzenia należytą staranność zgodnie z 

dokumentacją maszyny oraz zapewnić 

wymaganą czystość Urządzenia i 

środowiska pracy. 

11. (Regular) Maintenance  

a. Preventive maintenance of the 

Equipment and its components by the 

relevant Sales and Service Organization 

once per year is mandatory for coverage 

under ENGEL protect; whereas ENGEL 

protect entails the maintenance 

package ENGEL care complete 

package (inspection, safety check, 

11. (Regularna) konserwacja  

a. Konserwacja prewencyjna Urządzenia i jego 

elementów przez odpowiednie Jednostki 

sprzedażowo-serwisowe jest obowiązkowa 

w ramach zakresu ENGEL protect raz w 

roku; natomiast ENGEL protect obejmuje 

kompleksowy pakiet konserwacji ENGEL 

care – przeglad okresowy (kontrola, kontrola 

bezpieczeństwa, serwis płynów, kalibracja 

wraz z pomiarem i testowaniem).  
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fluidservice, calibration incl. 

measurement and testing).   

b. For the purpose of performance of the 

required maintenance work Customer 

shall grant ENGEL's employees access 

to the Equipment upon prior notice.   

b. W celu wykonania wymaganych prac 

konserwacyjnych Klient zobowiązany jest 

zapewnić pracownikom ENGEL dostęp do 

Urządzenia po uprzednim zawiadomieniu.  

12. Remote Maintenance (e-connect.24) 

a. Installed and ready-to-operate ENGEL 

remote maintenance tool e-connect.24 

is mandatory for ENGEL protect and 

any service thereunder. e-connect.24 is 

provided with the Equipment and 

enables fast and efficient failure analysis 

as well as planning and minimizing of 

downtimes. Moreover, e-connect.24 

ensures optimized preparation of the 

service technician and entails a 24/7 

access to the ENGEL Support Hotline. 

b. Customer is responsible for providing 

and maintaining the IT infrastructure 

which is required to perform the under e-

connect.24., including providing internet 

access corresponding to the respective 

system specifications by ENGEL. In all 

other respects the General Terms and 

Conditions for Remote-Services 

under e-connect.24 as amended from 

time to time shall apply. Current version 

is available under 

https://www.engelglobal.com/en/at/gtc.h

tml.  

12. Zdalne wsparcie techniczne (e-

connect.24) 

a. Zainstalowane i gotowe do użycia narzędzie 

e-connect.24 do zdalnej konserwacji 

ENGEL jest obowiązkowe w ramach ENGEL 

protect i wszelkich związanych z nią usług. 

E-connect.24 jest dostarczane wraz z 

Urządzeniem i umożliwia szybką i efektywną 

analizę awarii oraz planowanie i 

minimalizację czasu przestoju. Ponadto 

narzędzie e-connect.24 zapewnia 

optymalne przygotowanie serwisanta i wiąże 

się z dostępem do  zdalnego wsparcia 

technicznego ENGEL, przez 7 dni w 

tygodniu 24h na dobę. 

b. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie i 

utrzymanie infrastruktury informatycznej 

niezbędnej do realizacji usługi e-

connect.24., w tym zapewnienie dostępu do 

Internetu zgodnie z odpowiednimi 

specyfikacjami systemu dostarczonego 

przez ENGEL. W pozostałym zakresie 

obowiązują Ogólne Warunki Świadczenia 

Usług Zdalnych w ramach e-connect.24 z 

ewentualnymi zmianami. Aktualna wersja 

jest dostępna pod adresem 

https://www.engelglobal.com/en/at/gtc.html.  

13. Condition Monitoring 

ENGEL reserves the right to check 

Equipment covered under ENGEL 

protect at any time at its own expense 

for proper operating conditions as 

defined in the machine documentation. 

Customer shall grant ENGEL’s 

employees access to the Equipment 

within a reasonable period following 

prior notification. 

13. Monitorowanie stanu Urządzenia 

ENGEL zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia kontroli Urządzenia 

objętego ENGEL protect w każdej chwili i na 

własny koszt, w celu sprawdzenia czy 

spełnione są odpowiednie warunki 

eksploatacji zgodnie z warunkami 

określonymi w dokumentacji maszyny. 

Klient zapewni pracownikom ENGEL dostęp 

do Urządzenia w rozsądnym dogodnym  

terminie niepóźniej niż 48h od zgłoszenia po 

uprzednim zawiadomieniu. 
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14. Correction of Deficiencies  

a. ENGEL shall provide Customer with a 

written report on any deficiency in 

operation conditions of the Equipment, 

being revealed by condition monitoring 

according to Section B.13. 

b. Customer shall correct all failures that 

have been reported in accordance to 

Section B.14. lit. a. within reasonable 

time. 

14. Naprawa usterek  

a. ENGEL dostarczy Klientowi pisemne 

sprawozdanie dotyczące wszelkich usterek 

występujących w warunkach pracy 

Urządzenia, ujawnionych w wyniku 

monitorowania stanu Urządzenia zgodnie z 

sekcją B.13. 

b. Klient jest zobowiązany do usunięcia 

wszelkich awarii zgłoszonych zgodnie z 

sekcją B.14. lit. a. w rozsądnym ustalonym 

terminie. 

15. Substantial Deficiencies  

ENGEL reserves the right of immediate 

termination of ENGEL protect, if 

condition monitoring (according to 

Section B.13.) reveals substantial 

deficiencies concerning operation 

conditions, where correction of this 

deficiencies is not foreseeable or 

consequential damages are to be 

expected due to the revealed 

failures/deficiencies.   

15. Istotne braki  

ENGEL zastrzega sobie prawo do 

natychmiastowego wypowiedzenia ENGEL 

protect, jeżeli kontrola stanu Urządzenia 

(zgodnie z sekcją B.13.) ujawni istotne braki 

dotyczące warunków eksploatacji, w 

przypadku gdy nie można przewidzieć 

skutków usunięcia tych braków lub należy 

spodziewać się szkód wynikających w 

związku z ujawnionymi awariami/brakami.  

16. Notification and Reporting 

a. Defect of the Equipment shall be 

reported to ENGEL without undue delay. 

Subsequent defects, including but not 

limited to those resulting from failed or 

late reporting, are excluded from 

coverage under ENGEL protect. 

b. For the assessment of a timely report, 

the point in time shall be decisive at 

which the customer recognized the 

defect or could have recognized it if due 

care had been applied.  

16. Zawiadamianie i sprawozdawczość 

a. Usterkę  Urządzenia należy bez zbędnej 

zwłoki zgłosić do ENGEL. Późniejsze 

usterki, w tym między innymi wady 

wynikające z braku lub spóźnionego 

zgłoszenia, są wyłączone z zakresu ENGEL 

protect. 

b. Dla oceny terminowego zgłoszenia 

decydujący jest moment, w którym Klient 

rozpoznał usterkę  lub mógł ją rozpoznać, 

gdyby zastosował należytą staranność.  

17. Preservation and Returns 

Unless otherwise agreed, Customer 

shall keep available all defective 

components for further inquiry. Upon 

request by ENGEL the defective 

components shall be returned to ENGEL 

respectively properly prepared for 

shipping at customers expense. 

17. Utrzymanie i zwroty 

O ile nie uzgodniono inaczej, Klient jest 

zobowiązany do udostępnienia wszystkich 

wadliwych elementów w celu 

przeprowadzenia dalszych analiz. Na 

żądanie ENGEL wadliwe elementy 

odpowiednio przygotowane do wysyłki 

należy zwrócić do ENGEL na koszt Klienta. 

C. Miscellaneous  C. Pozostałe postanowienia  
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1. Termination  

Notwithstanding the right of termination 

according to Sections B.5. lit. c., B.8. lit. 

b. and B.15., ENGEL may terminate 

ENGEL protect with immediate effect, 

if: 

a. Customer fails to pay the agreed fees for 

ENGEL protect on time despite a 

reminder and the setting of a reasonable 

grace period; 

b. bankruptcy or comparable proceedings 

are commenced against Customer;   

c. an application for insolvency against 
Customer is dismissed due to the lack of 
cost-covering assets; 

d. Customer is unable to fulfil his payment 

obligations when due, generally ceases 

payments to his creditors or announces 

cessation of payment, or offers or makes 

a general debt settlement; 

e. a circumstance attributable to Customer 

occurs, that causes continuation of 

ENGEL protect to be unreasonable for 

ENGEL. 

 

1. Rozwiązanie umowy  

Bez względu na prawo do wypowiedzenia 

umowy zgodnie z sekcjami B.5. lit. c., B.8. lit. 

b. i B.15 ENGEL może wypowiedzieć 

ENGEL protect ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 

a. Klient nie uiścił uzgodnionych opłat za 

ENGEL protect w terminie, pomimo 

upomnienia i wyznaczenia odpowiedniego 

okresu karencji; 

b. wobec Klienta zostaje wszczęte 

postępowanie upadłościowe lub 

porównywalne postępowanie;  

c. wniosek o ogłoszenie upadłości wobec 
Klienta zostaje oddalony z powodu braku 
aktywów mogących pokryć koszty; 

d. Klient nie jest w stanie wywiązać się ze 

swoich zobowiązań płatniczych w terminie, 

co do zasady wstrzymuje płatności na rzecz 

swoich wierzycieli lub ogłasza zaprzestanie 

płatności bądź oferuje ogólne rozliczenie 

zadłużenia lub dokonuje ogólnego 

rozliczenia zadłużenia; 

e. występuje okoliczność, którą można 

przypisać Klientowi, a która powoduje, że 

kontynuacja ENGEL protect będzie dla 

ENGEL nieuzasadniona. 

2. Liability 

a. ENGEL will at its own expense obtain 

and maintain during the whole term of 

any contractual relationship from a 

qualified and licensed insurance carrier 

a commercial general liability insurance 

with a minimum coverage of 5 Mio. EUR 

any one occurrence and in the annual 

aggregate for bodily injury and damage 

to property. 

b. Except as expressly provided herein to 

the contrary, whereupon a party is 

entitled to receive profit, neither ENGEL 

nor Customer shall be liable to the other 

by way of indemnity or by reason of any 

breach of these Terms and Conditions, 

any contract formed hereunder or of 

2. Odpowiedzialność 

a. ENGEL na własny koszt uzyska i utrzyma 

przez cały okres obowiązywania wszelkich 

stosunków umownych od 

wykwalifikowanego i licencjonowanego 

agenta ubezpieczeniowego komercyjne 

ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej o minimalnym zakresie ochrony 

ubezpieczeniowej wynoszącym 5 mln EUR 

za każde zdarzenie oraz w rocznej sumie 

łącznej za uszkodzenia ciała i szkody 

majątkowe. 

b. O ile warunki określone w niniejszym 

dokumencie nie stanowią wyraźnie inaczej, 

w przypadku gdy dana strona jest 

uprawniona do otrzymywania zysku, ani 

ENGEL ani Klient nie ponoszą 
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statutory duty or by reason of tort 

(including but not limited to negligence) 

for any loss of profit, loss of use, loss of 

production, loss of contracts or for any 

financial or economic or for any indirect 

or consequential damage whatsoever 

that may be suffered by the other. In no 

circumstances whatsoever shall 

ENGEL’s liability to the Customer under 

these Terms and Conditions or any 

contract formed hereunder for any one 

act or default exceeding 50,000 EUR or 

the corresponding amount in the 

currency of the Customer's country. 

 

odpowiedzialności wobec drugiej strony w 

drodze odszkodowania lub z powodu 

naruszenia warunków niniejszego 

Regulaminu, umowy zawartej na podstawie 

warunków niniejszego Regulaminu, 

obowiązku ustawowego lub z powodu czynu 

niedozwolonego (w tym między innymi 

zaniedbania) za utratę zysku, utratę 

użytkowania, utratę produktów, utratę 

kontraktów lub za jakiekolwiek szkody 

finansowe lub ekonomiczne, bądź za 

jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne, 

które mogą zostać poniesione przez drugą 

stronę. W żadnym przypadku 

odpowiedzialność ENGEL wobec Klienta, 

wynikająca z niniejszego Regulaminu lub 

umowy zawartej na jego podstawie za dane 

zdarzenie lub zaleganie z płatnością, nie 

może przekroczyć kwoty 50.000 EUR lub 

odpowiedniej kwoty w walucie kraju Klienta. 

3. Data Protection 

a. The parties hereby expressly consent to 

the processing of personal data, in 

particular name, address, contact and 

professional data, of the persons acting 

on their behalf and intervening vis-à-vis 

the companies of the respective other 

party for the purpose of contract 

fulfilment, order processing as well as for 

the fulfilment of the relevant legal 

requirements and accounting 

obligations.  

b. Furthermore, the parties consent to the 

transfer of this personal data to affiliated 

companies of the respective other party 

in countries outside the European Union 

for the purpose of order processing and 

contract fulfilment, always considering 

the potential risks related thereto.  

c. By giving such consent, the parties also 

warrant to obtain corresponding 

declarations of consent by the 

respective data subjects, and upon first 

request to indemnify each other from all 

disadvantages related to any breach of 

the foregoing warranty.  

3. Ochrona danych osobowych 

a. Strony wyrażają niniejszym wyraźną zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych, w 

szczególności imienia i nazwiska, adresu, 

danych kontaktowych i służbowych osób 

działających na ich rzecz i interweniujących 

wobec spółek drugiej strony w celu realizacji 

umowy, realizacji zamówienia, jak również w 

celu spełnienia odpowiednich wymogów 

prawnych i obowiązków księgowych.  

b. Ponadto strony wyrażają zgodę na 

przekazanie tych danych osobowych 

podmiotom zależnym drugiej strony w 

krajach spoza Unii Europejskiej w celu 

realizacji zamówienia i realizacji umowy, 

zawsze z uwzględnieniem potencjalnego 

ryzyka z tym związanego.  

c. Udzielając takiej zgody, strony gwarantują 

również uzyskanie odpowiednich 

oświadczeń o zgodzie od odpowiednich 

osób, których dane dotyczą, oraz - na 

pierwsze żądanie - wzajemne 

zabezpieczenie się przed wszelkimi 

niekorzystnymi zdarzeniami związanymi z 

naruszeniem powyższej gwarancji.  
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d. Without prejudice to the lawfulness of 

the processing based upon consent 

given before, such consent (pursuant to 

lit. a. and lit. b.) may be withdrawn at any 

time by either party or the respective 

data subject, by using the options stated 

in paragraph e.  

e.  An overview to all companies affiliated to 

ENGEL can be found under 

www.engelglobal.com/dataprotection. 

Options for withdrawal pursuant to lit.d. 

to ENGEL as well as respective 

information are provided at 

www.engelglobal.com/dataprotection. 

d. Bez uszczerbku dla zgodności z prawem 

przetwarzania opartego na wyrażonej 

uprzednio zgodzie, zgoda taka (zgodnie z lit. 

a. i b.) może zostać w każdej chwili cofnięta 

przez każdą ze stron lub przez odpowiednią 

osobę, której dane dotyczą, przy 

wykorzystaniu możliwości określonych w lit. 

e. 

e. Wykaz wszystkich przedsiębiorstw 
zależnych ENGEL znajduje się pod adresem 
www.engelglobal.com/dataprotection. 
Możliwości wycofania zgody zgodnie z lit. d 
wydanej na rzecz ENGEL oraz odpowiednie 
informacje znajdują się pod adresem 
www.engelglobal.com/dataprotection. 

4. Applicable Law 

This Terms and Conditions shall be 

governed by and construed in 

accordance with the laws of the state 

where the respective Sales and Service 

Organization has its registered office to 

the exclusion of the provisions of the 

United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods. 

4. Prawo właściwe 

Niniejszy Regulamin podlega prawu 

państwa i jest interpretowany zgodnie z 

prawem państwa, w którym dane Jednostka  

sprzedażowo- serwisowa ma swoją 

siedzibę, z wyłączeniem postanowień 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów. 

5. Dispute Resolution 

All disputes, disagreements or any claim 

arising out of or in connection with these 

Terms and Conditions and any contract 

formed hereunder including any issue 

regarding its existence or validity shall 

be referred to the court having 

jurisdiction under applicable statutory 

provisions. 

5. Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory, nieporozumienia lub 

roszczenia wynikające z niniejszego 

Regulaminu lub z nim związane oraz 

wszelkie umowy zawarte na jego podstawie, 

w tym wszelkie kwestie dotyczące jego 

istnienia lub ważności, będą kierowane do 

sądu właściwego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

6. Waiver  

The failure of either party to require 

performance by the other party of any 

provision hereof shall not affect the full 

right to require such performance at any 

time thereafter; nor shall the waiver by 

either party of a breach of any provision 

hereof be taken or held to be a waiver of 

the provision itself unless approved in 

writing by the parties.  

 

6. Oświadczenie o rezygnacji  

Brak żądania którejkolwiek ze stron 

wykonania któregokolwiek z postanowień 

niniejszego Regulaminu przez drugą stronę 

nie ma wpływu na pełne prawo do żądania 

takiego wykonania w każdej chwili w 

terminie późniejszym; zrzeczenie się przez 

którąkolwiek ze stron dochodzenia swoich 

praw z tytułu naruszenia któregokolwiek z 

postanowień niniejszego Regulaminu nie 

jest uważane za zrzeczenie się samego 

postanowienia, chyba że zostało to 

zatwierdzone na piśmie przez strony.  

http://www.engelglobal.com/dataprotection
http://www.engelglobal.com/dataprotection
http://www.engelglobal.com/dataprotection
http://www.engelglobal.com/dataprotection
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7. Independent Contractor  

Neither Party will be deemed to be the 

employee, representative, agent, joint 

venturer or partner of the other Party for 

any purpose. Neither Party has the 

authority to obligate or bind the other, or 

to incur any liability on behalf of the 

other, nor to direct the employees of the 

other.  

7. Niezależny Wykonawca  

Żadna ze Stron nie będzie uważana 

traktowała  za jako  pracownika, 

przedstawiciela, agenta, wspólnika 

wspólnego przedsięwzięcia ani partnera 

drugiej Strony w jakimkolwiek celu. Żadna ze 

Stron nie jest upoważniona do 

zobowiązywania ani wiązania drugiej strony, 

ani do ponoszenia jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w jej imieniu, ani do 

kierowania pracownikami drugiej strony.  

8. Written Form  

All amendments to this Agreement shall 

be in written. 

8. Forma pisemna  

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy 

wymagają formy pisemnej. 

9. Severability  

The contract concluded subject to these 

Terms and Conditions shall remain 

effective, even if any term or other 

provision thereof is is determined by a 

court of competent jurisdiction to be 

invalid, illegal or incapable of being 

enforced by any rule of law or public 

policy, all other terms, provisions and 

conditions of the contract shall 

nevertheless remain in full force and 

effect. Upon such determination that any 

term or other provision is invalid, illegal 

or incapable of being enforced, it is also 

the intention of the parties that in lieu of 

each clause or provision that is illegal, 

invalid or unenforceable, there be added 

as a part of the respective contract a 

clause or provision as similar in terms to 

such illegal, invalid or unenforceable 

clause or provision as may be possible 

and be legal, valid and enforceable. 

 

 

9. Klauzula salwatoryjna  

Umowa zawarta zgodnie z niniejszym 

Regulaminem pozostaje w mocy, nawet 

jeżeli jakikolwiek jej warunek lub inne 

postanowienie zostaną uznane przez 

właściwy sąd za nieważne, niezgodne z 

prawem lub niemożliwe do 

wyegzekwowania przez jakiekolwiek prawo 

lub zasady publiczne. Wszelkie pozostałe 

warunki i postanowienia umowy pozostają w 

mocy. Po stwierdzeniu, że dany warunek lub 

inne postanowienie jest nieważne, 

niezgodne z prawem lub niemożliwe do 

wyegzekwowania, intencją stron jest 

również, aby, zamiast danej klauzuli lub 

postanowienia, które jest niezgodne z 

prawem, nieważne lub niemożliwe do 

wyegzekwowania, dodać, jeśli to możliwe, 

jako część odpowiedniej umowy, klauzulę 

lub postanowienie, które jest podobne pod 

względem warunków do niezgodnych z 

prawem, nieważnych lub niemożliwych do 

wyegzekwowania klauzul lub postanowień 

oraz zgodne z prawem, ważne i możliwe do 

wyegzekwowania. 
 


