
   

WARUNKI SZCZEGÓLNE CON.TIR  
  

Niniejsze warunki szczególne stanowią uzupełnienie Ogólnych Warunków Easytrip SPA.  

  

1. Specyfikacja usług:   

Niniejsze warunki szczególne dotyczą następującej 

usługi biznesowej:  

- w związku z korzystaniem z włoskich usług 

opłaty drogowej [Italian Toll Services], usługa 

złożenia wniosku o przyznanie rabatów z 

tytułu opłat drogowych świadczona przez 

CON.TIR.  

  

2. Definicja  

W niniejszych warunkach szczególnych:  

"CON.TIR" oznacza Limited Liability Consortium 

Company [Spółkę Konsorcjum z ograniczoną 

odpowiedzialnością], której siedziba znajduje się w 

P.le dell'Autostrada,36, 47521 CESENA (FC)  

  

3. Przyznawanie rabatów na opłaty drogowe  

Z zastrzeżeniem poniższych warunków, CON.TIR złoży 

w imieniu Klienta wniosek o udzielenie rabatów na 

włoskie opłaty drogowe w rocznym okresie 

ustalonym przez Albo ("Okres Stosowania Rabatu"). 

CON.TIR następnie poinformuje Klienta o Okresie 

Stosowania Rabatu oraz wskaże dokumenty i 

informacje wymagane od Klienta w celu rozpatrzenia 

wniosku, przy czym CON.TIR nie ponosi 

odpowiedzialności za kompletność i poprawność tych 

dokumentów i informacji.  

3.1. Brak deklaracji własnej - Brak ewidencji przebiegu 

pojazdu  

Aby móc skorzystać z rabatów na opłaty drogowe, 

Klient musi w pełni wypełnić i podpisać formularz 

deklaracji własnej dostarczony przez CON.TIR 

("Formularz Deklaracji Własnej" [„Self-Declaration 

Form”]) oraz przesłać do CON.TIR opatrzony pieczęcią 

i podpisany egzemplarz Formularza Deklaracji 

Własnej przed upływem terminu określonego w 

Formularzu Deklaracji Własnej. Formularz Deklaracji 

Własnej powinien zawierać dane firmy Klienta, z 

których wynika, że firma jest zarejestrowana w Unii 

Europejskiej, oraz aktualne informacje dotyczące 

urządzeń i pojazdów opartych na urządzeniach. Aby 

Formularz Deklaracji Własnej został uznany za 

kompletny, należy go poprawnie wypełnić i dołączyć 

do niego dokumenty pojazdu: Ewidencję przebiegu 

pojazdu {książka pojazdu – logbook) i certyfikat klasy 

Euro / CEMT oraz wszelkie inne dokumenty i 

informacje wskazane w Formularzu Deklaracji 

Własnej, które zostaną uznane za właściwe i istotne.  

W przypadku, gdy Klient nie prześle do CON.TIR 

Formularza Deklaracji Własnej w wyznaczonym 

terminie lub gdy CON.TIR uzna, według własnego 

uznania, że jedna z informacji lub dokumentów 

wymaganych w Formularzu Deklaracji Własności nie 

jest prawdziwa, prawidłowa i/lub jej nie ma, i/lub 

Formularz Deklaracji Własności nie jest kompletny 

pod każdym względem, CON.TIR ma prawo (i) nie 

wystąpić o rabaty w imieniu Klienta za dany rok lub 

(ii) wystąpić o nie i potrącić pobrane rabaty z 

jakiejkolwiek kwoty należnej CON.TIR i/lub zatrzymać 

rabaty jako odszkodowanie umowne, przy czym 

CON.TIR nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek wynikające lub związane z tym straty 

i/lub szkody poniesione przez Klienta.   

3.2 Zawieszenie świadczenia usług  

Jeżeli CON.TIR zawiesi świadczenie usług zgodnie z 

artykułem 6.4 Ogólnych Warunków w trakcie lub po 

upływie Okresu Stosowania Rabatów, CON.TIR może 

(i) nie wystąpić o rabaty za opłaty drogowe w imieniu 

Klienta za ten rok, w którym nastąpiło zawieszenie 

świadczenia usług lub (ii) wystąpić o nie i potrącić 

pobrane rabaty z jakiejkolwiek kwoty należnej 

CON.TIR i/lub zatrzymać je jako odszkodowanie 

umowne, przy czym CON.TIR nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające lub 

związane z tym straty i/lub szkody poniesione przez 

Klienta.  

  

4. Prawo właściwe i sąd właściwy  

Niezależnie od postanowień artykułu 13 Ogólnych 

Warunków, w odniesieniu do prawa właściwego i 

sądu właściwego strony obowiązują następujące 

postanowienia:  

4.1 Prawo właściwe  

Niniejsze warunki szczególne są regulowane i 

interpretowane zgodnie z prawem włoskim, w tym 

wszystkie kwestie dotyczące konstrukcji, ważności, 

wykonania i egzekwowania, bez stosowania zasad 

konfliktu praw.  



Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeńska 

Konwencja Handlowa) nie ma zastosowania do 

warunków ogólnych i jest wyraźnie wyłączona.  

4.2 Właściwy sąd  

Strony dołożą należytych starań, przez co najmniej 30 

(trzydzieści) dni, aby rozwiązać w sposób polubowny 

wszelkie spory, które mogą powstać między nimi w 

związku z warunkami ogólnymi i wynikłą umową. Jeśli 

którakolwiek ze stron uzna, że nie jest możliwe 

osiągnięcie polubownego rozwiązania po upływie 

okresu powyższych 30 (trzydziestu) dni, wówczas spór 

zostanie ostatecznie i wyłącznie rozstrzygnięty przez 

sądy w Forlî-Cesena (Włochy). Niniejsza klauzula 

przewidująca wyłączną jurysdykcję będzie miała 

najszerszy skutek i będzie miała zastosowanie w 

każdym przypadku, w tym w przypadku sporów 

dotyczących fazy przedkontraktowej lub w przypadku 

postępowania nadzwyczajnego lub 

zabezpieczającego.  

  

Data :  

  

Podpis i pieczątka firmowa klienta  

Przeczytano, zatwierdzono i podpisano  

  

Miejsce zamieszkania (rezydencji) 

_______________________  

  

Podpis  _______________________   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Klient niniejszym oświadcza, że przeczytał i zrozumiał 

niniejsze warunki szczegółowe i że wyraźnie akceptuje 

treść poniższych klauzul, zgodnie z art. 1341 i 1342 

włoskiego Kodeksu Cywilnego: 8. Przyznawanie 

rabatów na opłaty drogowe; 9. Wypowiedzenie umowy; 

10. Prawo właściwe i sąd właściwy.  

 

Data :  

Podpis i pieczątka firmowa klienta  

  

Przeczytano, zatwierdzono i podpisano  

  

Miejsce zamieszkania (rezydencji) 

_______________________  

  

Podpis ______________________  

   

    

  

  

  

 


