
 

 

WARUNKI KORZYSTANIA 

Dzień wejścia w życie: 28 lipca 2022 r. 

1. Wprowadzenie 

Ta strona oraz każda aplikacja mobilna albo inna usługa online („Strona”) jest 

obsługiwana przez Brunswick Corporation. Niniejsze Warunki użytkowania 

(„Warunki”) dotyczą korzystania ze Strony oraz wszelkich innych umów albo 

witryn internetowych, które zawierają odniesienie do tych Warunków. Na całej 

Stronie pojęcia „Brunswick”, „my”, „nas” oraz „nasz” dotyczą Brunswick 

Corporation oraz jej jednostek stowarzyszonych albo zależnych wraz z ich 

członkami zarządu, członkami organów, pracownikami, pełnomocnikami, 

niezależnymi wykonawcami i przedstawicielami. Brunswick obsługuje 

Stronę, w tym wszystkie informacje, narzędzia, produkty, towary i usługi 

dostępne z poziomu Strony dla osób fizycznych, przeznaczone wyłącznie do 

ich niekomercyjnego użytku oraz z zastrzeżeniem niniejszych Warunków 

(zwanych dalej indywidualnie „Użytkownikiem” oraz łącznie 

„Użytkownikami”). W celu uniknięcia wątpliwości: pojęcie „Strona” (i) 

obejmuje wszelkie witryny internetowe należące do albo obsługiwane przez 

Brunswick, jej jednostki zależne albo stowarzyszone, które włączają niniejsze 

Warunki przez odniesienie („Strona stowarzyszona Brunswick”) oraz (ii) 

będzie interpretowane jako ta Strona albo każda inna stosowna Strona 

stowarzyszona Brunswick, do której Użytkownik ma dostęp albo z której 

korzysta. 

Warunki obowiązują od Daty wejścia w życie podanej wyżej. Uzyskanie 

dostępu do Strony albo korzystanie z niej oznacza zgodę użytkownika na 

Warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń. Nieprzyjęcie niniejszych Warunków 

oznacza brak możliwości uzyskiwania dostępu do Strony oraz korzystania 

z niej przez Użytkownika. Brunswick zastrzega sobie prawo do zmiany 

niniejszych Warunków oraz zawartości Strony, w tym funkcji, dostępności 

albo działania Strony, w dowolnym czasie i wedle własnego uznania, poprzez 

umieszczenie zaktualizowanej albo zmienionej zawartości na Stronie. 

Wszystkie takie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. 

Użytkownik zobowiązuje się do monitorowania Strony pod kątem wszelkich 

wprowadzonych w niej zmian, a dalsze korzystanie z niej po wprowadzeniu 

zmian oznacza zrozumienie i zgodę na te zmiany. 



 

 

Do konkretnych produktów, usług albo części Strony mogą mieć zastosowanie 

dodatkowe albo inne postanowienia, takie jak gwarancje dotyczące 

konkretnego produktu albo regulaminy świadczenia usług. Regulaminy te 

zostaną zamieszczone na konkretnym produkcie albo na Stronie w związku 

z daną ofertą i będą obowiązywać w przypadku sprzeczności z niniejszymi 

Warunkami w odniesieniu do danego produktu, usługi albo funkcji Strony. 

Strona może zawierać łącza do towarów, usług albo treści, które nie są pod 

naszą kontrolą, w tym do witryn internetowych, aplikacji albo produktów 

podmiotów zewnętrznych oferowanych do zakupu („Treści podmiotów 

zewnętrznych”). Łącza do Treści podmiotów zewnętrznych są udostępniane 

wyłącznie jako udogodnienie. Brunswick nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

z tytułu Treści podmiotów zewnętrznych.  Udostępnienie łącza nie stanowi 

poparcia ani rekomendacji dla Treści podmiotów zewnętrznych ze strony 

Brunswick.  Korzystanie z Treści podmiotów zewnętrznych podlega wszelkim 

odnośnym regulaminom zamieszczonym albo udostępnionym na powiązanych 

witrynach internetowych albo w aplikacjach, a nie niniejszym Warunkom.  

Ponadto niektóre produkty Brunswick są oferowane do sprzedaży przez 

niezależnych dystrybutorów albo sprzedawców detalicznych będących 

podmiotami zewnętrznymi, a zakup takiego produktu podlega 

postanowieniom stosownej umowy sprzedaży, leasingu, umowy ratalnej albo 

innej formy umowy, a nie niniejszym Warunkom. 

2. Polityka prywatności 

Posiadamy Politykę prywatności (www.brunswick.com/privacy-policy), która 

ma zastosowanie do Strony. Zawiera ona ważne informacje na temat naszych 

sposobów zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji 

o użytkownikach. Zachęcamy do zapoznania się z nią, aby lepiej zrozumieć 

nasze wybory w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników. Nasza 

Polityka prywatności traktowana jest jako element niniejszych Warunków. 

W celu uniknięcia wątpliwości: wszelkie skargi, spory, roszczenia albo 

postępowania związane z naszą Polityką prywatności albo dotyczące sposobu 

gromadzenia, przetwarzania albo innego wykorzystania danych osobowych 

Użytkownika będą rozwiązywane i rozstrzygane zgodnie z niniejszymi 

Warunkami. 

3. Zdolność do przyjęcia Warunków korzystania 
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Użytkownik potwierdza, że jest pełnoletni, może zawierać prawnie wiążące 

umowy zgodnie z obowiązującym go prawem oraz że posiada pełną zdolność 

do przyjęcia warunków, zobowiązań, potwierdzeń, oświadczeń i gwarancji.  

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków i stosować 

się do nich. 

4. Dokładność, kompletność i terminowość informacji 

Chociaż Brunswick podejmuje uzasadnione z handlowego punktu widzenia 

starania, aby wszystkie informacje zawarte na Stronie były poprawne 

i aktualne, nie może zapewnić pełnej dokładności, kompletności ani 

aktualności informacji zawartych na Stronie. Brunswick nie przyjmuje żadnej 

odpowiedzialności z tytułu żadnych zawartych na Stronie informacji, które 

okażą się niedokładne, niekompletne albo przekazane nieterminowo.   

Brunswick nie oświadcza ani nie gwarantuje, że jakikolwiek produkt albo 

usługa przedstawiona albo wspomniana na Stronie są obecnie dostępne 

w sprzedaży albo w produkcji, ani że zostały przetestowane do użytku 

komercyjnego. Niezależnie od wszelkich informacji przedstawionych na 

Stronie, Brunswick zastrzega sobie prawo do zaprzestania bez uprzedniego 

powiadomienia sprzedaży jakichkolwiek produktów albo usług, w tym modeli, 

części, akcesoriów i innych elementów, a także do zmiany cen albo 

specyfikacji w odniesieniu do jakiejkolwiek realizowanej w przyszłości 

sprzedaży w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności ani 

zaciągania zobowiązań wobec Użytkownika. Informacje na Stronie nie 

stanowią wiążącej oferty zakupu ani sprzedaży produktów ani usług ani 

zobowiązania do udostępnienia produktów albo usług w konkretnych 

regionach. Brunswick nie gwarantuje także, że oferty pracy opisane albo 

wspomniane na Stronie są aktualne. Informacje na Stronie dotyczące wakatów 

nie stanowią wiążącej oferty zatrudnienia. 

5. Korzystanie ze Strony i Standardy postępowania 

Strona stanowi cenną własność intelektualną Brunswick.  Użytkownik 

zobowiązuje się nie wykorzystywać Strony ani jej zawartości w sposób 

niewłaściwy oraz powstrzyma się od działań, prób podejmowania działań oraz 

zachęcania albo pomagania innym w podejmowaniu któregokolwiek 

z poniższych działań: 



 

 

• zakłócanie albo przeszkadzanie w normalnym funkcjonowaniu Strony 

i nawigacji po niej albo dostępności Strony dla innych Użytkowników; 

• obchodzenie jakichkolwiek środków stosowanych przez nas w celu 

ograniczenia dostępu do Strony albo poszczególnych treści dostępnych 

na Stronie; 

• uzyskiwanie dostępu do Strony za pomocą wszelkiego rodzaju 

„robotów”, „pająków”, „scraperów” albo innych zautomatyzowanych 

środków, chyba że Użytkownik uzyska od nas stosowne pisemne 

upoważnienie; 

• podawanie albo używanie fałszywego imienia i nazwiska, adresu e-mail 

albo innych informacji kontaktowych, podszywanie się pod jakąkolwiek 

osobę albo podmiot albo wprowadzanie w błąd w inny sposób co do 

swojej tożsamości, przynależności albo pochodzenia przesyłanych 

materiałów; 

• wyświetlanie Strony albo jakiejkolwiek jej zawartości w „ramce” albo 

w inny sposób w połączeniu z inną zawartością albo znakiem 

towarowym, albo w inny sposób, który mógłby pozbawić Brunswick 

przychodów albo fałszywie sugerować związek między nami 

a jakimkolwiek podmiotem zewnętrznym; 

• wykorzystywanie Strony albo jej zawartości w celach komercyjnych, 

w tym w celu gromadzenia albo wykorzystywania informacji 

dotyczących oferty produktowej, opisów, zdjęć, cen i wielkości 

sprzedaży, chyba że udzieliliśmy na to zgody na piśmie; 

• utrzymywanie dowolnego łącza do Strony z dowolnej komercyjnej 

witryny internetowej innej niż autoryzowana strona dystrybutora 

produktów Brunswick; 

• przesyłanie do albo za pośrednictwem Strony wirusów, oprogramowania 

szpiegującego, adware albo innego rodzaju szkodliwego kodu, 

komunikatów formułowanych w ramach kampanii politycznych, 

łańcuszków, masowej wysyłki albo jakiejkolwiek formy spamu; 

• odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilowanie albo przeprowadzanie 

inżynierii wstecznej innymi metodami w stosunku do dowolnego 

oprogramowania albo innych technologii wykorzystywanych na Stronie 

albo dostępnych za jej pośrednictwem; 

• wykorzystywanie Strony do reklamowania albo promowania 

jakichkolwiek towarów albo usług innych niż produkty i usługi 

Brunswick; 



 

 

• wykorzystywanie Strony do przekazywania albo gromadzenia danych 

osobowych użytkowników; 

• wykorzystywanie Strony albo jakichkolwiek treści z niej pochodzących 

do reklamowania albo pozyskiwania klientów dla jakiejkolwiek innej 

osoby, podmiotu albo sprawy, albo w inny sposób do konkurowania 

z nami albo działania w sposób nielegalny albo złośliwy na szkodę 

naszych interesów biznesowych albo reputacji; 

• korzystanie ze Strony w celu wykorzystywania, krzywdzenia albo 

podejmowania prób wykorzystywania albo krzywdzenia innych osób; 

• podejmowanie jakichkolwiek innych działań, które ograniczają albo 

utrudniają komukolwiek korzystanie ze Strony, albo które, według 

naszej oceny, mogą zaszkodzić Brunswick albo użytkownikom Strony 

albo narazić ich na odpowiedzialność albo 

• korzystanie ze Strony w sposób naruszający dowolne obowiązujące 

przepisy prawa federalnego, stanowego, miejscowego albo 

międzynarodowego (w tym w szczególności wszelkie przepisy 

dotyczące eksportu danych albo oprogramowania do i ze Stanów 

Zjednoczonych albo innych krajów). 

 

Jeśli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego ustępu, możemy odebrać 

mu prawo dostępu do Strony, podjąć inne działania naprawcze oraz wystąpić 

o wszelkie środki prawne dozwolone na mocy prawa stanowionego. Cofnięcie 

dostępu do Strony nie będzie miało wpływu na jakiekolwiek prawa do 

zadośćuczynienia, które mogą przysługiwać spółce Brunswick według prawa 

albo na zasadzie słuszności. 

6. Konta: 

Strona może umożliwiać utworzenie konta Użytkownika w celu uzyskania 

dostępu do określonych funkcji udostępnianych za pośrednictwem Strony 

(„Konto Użytkownika”). W niniejszym ustępie „Konta” określono dodatkowe 

warunki, które dotyczą Kont Użytkowników. 

Użytkownik może utworzyć i posiadać tylko jedno Konto Użytkownika na 

Stronie i nie może korzystać z cudzego Konta Użytkownika. Aby możliwe 

było utworzenie Konta Użytkownika, konieczne jest dostarczenie spółce 

Brunswick określonych informacji. Możemy też poprosić o podanie innych 



 

 

informacji, jednak jest to opcjonalne. Jeśli poprosimy o podanie informacji 

w celu utworzenia Konta Użytkownika, podawane spółce Brunswick 

informacje muszą być dokładne i kompletne. Użytkownik ma również 

obowiązek zaktualizowania swojego konta, gdy informacje, które nam podał, 

ulegną zmianie. Można to zrobić w części konta na stosownej stronie albo 

kontaktując się z nami, pisząc na adres privacy@brunswick.com. Brunswick 

może wykorzystać informacje podane przez Użytkownika podczas tworzenia 

Konta Użytkownika w sposób określony w „Polityce prywatności” i innych 

postanowieniach niniejszych Warunków. 

Użytkownik ma obowiązek strzec poufności danych uwierzytelniających 

Konta Użytkownika, takich jak nazwy użytkownika i hasła logowania do 

konta. Użytkownik nie może zezwolić na korzystanie z jego Konta 

Użytkownika innym osobom. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za 

wszystkie działania i transakcje realizowane w ramach jego Konta 

Użytkownika. W przypadku podejrzeń, że nieuprawniona osoba może 

korzystać z Konta Użytkownika, należy bezzwłocznie skontaktować się 

z nami, pisząc na adres privacy@brunswick.com. Nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności za straty albo szkody wynikające z nieuprawnionego 

korzystania z Konta Użytkownika. 

Użytkownik upoważnia nas do wykorzystywania podanych nam danych 

kontaktowych do komunikacji w sprawach związanych z naszą Stroną oraz 

produktami. Użytkownik potwierdza, że wszystkie umowy, zawiadomienia, 

ujawnienia i inne komunikaty, które przekazujemy Użytkownikowi drogą 

elektroniczną, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, spełniają 

wszelkie wymogi prawne dotyczące zachowania formy pisemnej takich 

komunikatów. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas e-maili 

marketingowych, wykonując instrukcje dotyczące rezygnacji podane w tych e-

mailach. 

Zastrzegamy sobie prawo do odebrania dostępu do Konta Użytkownika 

w dowolnym momencie, bez powiadomienia, według naszego uznania, 

z dowolnego powodu albo bez powodu, w tym w szczególności z powodu 

braku aktywności albo niewłaściwego użytkowania. W przypadku cofnięcia 

dostępu do Konta Użytkownika Użytkownik może stracić dostęp do wszelkich 

informacji przechowywanych w związku z tym Kontem Użytkownika oraz 
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wszelkich promocyjnych środków i innych wartościowych pozycji, które 

mogą być powiązane z tym Kontem Użytkownika. Po cofnięciu dostępu 

niniejsze Warunki będą obowiązywać w stosunku do wszelkich innych 

sposobów korzystania ze Strony przez użytkownika. 

Strona dostarcza różne mechanizmy pozwalające na wyłączenie i usunięcie 

Konta użytkownika. Na wielu z naszych stron Użytkownik może zalogować 

się na swoje Konto Użytkownika i wyłączyć albo usunąć je z poziomu 

ustawień konta. W określonych przypadkach po wyłączeniu albo usunięciu 

Konta Użytkownika Brunswick może zachować część informacji powiązanych 

z tym kontem do celów sprawozdawczych albo regulacyjnych. 

Należy pamiętać, że w przypadku utworzenia Konta Użytkownika, do którego 

można uzyskać dostęp zarówno w witrynie internetowej, jak i z poziomu 

aplikacji mobilnej (np. VesselView), usunięcie aplikacji mobilnej nie 

spowoduje usunięcia takiego Konta Użytkownika. Aby usunąć Konto 

Użytkownika, trzeba odwiedzić witrynę internetową albo skontaktować się 

z nami, pisząc na adres privacy@brunswick.com. 

W przypadku Kont Użytkownik należących do Klubu Właścicieli w celu 

zamknięcia Konta Użytkownika należy odwiedzić witrynę internetową Klubu 

Właścicieli i zmienić swoje ustawienia albo wysłać wiadomość e-mail na adres 

privacy@brunswick.com informując nas, że Użytkownik chce dezaktywować 

swoje konto lub nie jest już właścicielem łodzi powiązanej z danym Kontem 

Użytkownika. 

7. Fora społecznościowe i Treści Użytkownika 

Strona może umożliwiać przesyłanie komentarzy albo przekazywanie albo 

publikowanie materiałów w inny sposób za pośrednictwem Strony, w tym 

w szczególności recenzji produktów, blogów, części „Moja społeczność”, 

klubów właścicieli oraz oficjalnych kont społecznościowych Brunswick na 

Facebooku albo Twitterze (zwanych łącznie „Forami społecznościowymi”). 

Informacje, które Użytkownik nam przekazuje, inne niż zamówienia 

produktów i dane osobowe, są określane w niniejszych Warunkach jako 

„Treści Użytkownika" Niniejszy ustęp 7 „Fora społecznościowe i Treści 

Użytkownika”, określa dodatkowe warunki, które mają zastosowanie do 

Treści Użytkownika. 
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Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Treści 

Użytkownika, które przesyła na Stronę, w tym za ich zgodność z prawem, 

wiarygodność, stosowność, oryginalność oraz posiadanie wszelkich 

niezbędnych praw do zamieszczenia takich Treści Użytkownika. Zabronione 

jest przesyłanie jakichkolwiek Treści Użytkownika, które: (i) są fałszywe, 

oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, zawierające groźby, 

naruszają prywatność albo prawa do wizerunku, naruszają prawa własności 

intelektualnej, są obraźliwe, nielegalne albo w inny sposób niedopuszczalne; 

(ii) stanowią przestępstwo albo zachęcają do jego popełnienia, naruszają prawa 

jakiegokolwiek podmiotu albo w inny sposób powodują powstanie 

odpowiedzialności albo naruszają jakiekolwiek prawo albo (iii) naruszają 

postanowienia ustępu 5 „Korzystanie ze Strony i Standardy postępowania”. 

Przesyłając Treści Użytkownika, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma 

prawo je nam przekazać, że nie naruszają one powyższych zakazów i że nie są 

niedokładne, fałszywe ani wprowadzające w błąd. 

Przesyłając Treści Użytkownika, Użytkownik przyjmuje do wiadomości 

i zgadza się, że informacje o profilu podane w związku z Kontem 

Użytkownika (np. nazwa Użytkownika) mogą być wyświetlane wraz 

z Treściami Użytkownika. Użytkownik udziela nam niewyłącznej, 

obowiązującej na całym świecie, nieobciążonej tantiemami, wieczystej, 

nieodwołalnej, w pełni zbywalnej i podlegającej dalszemu licencjonowaniu 

licencji na wykorzystywanie, powielanie, sporządzanie dzieł zależnych, 

rozpowszechnianie, wykonywanie, wyświetlanie i wykorzystywanie 

w dowolny inny sposób Treści Użytkownika, w tym jego nazwy Użytkownika, 

za pomocą wszelkich środków znanych obecnie albo opracowanych 

w przyszłości oraz w dowolnym celu, w tym w celu opracowywania, 

produkcji i marketingu naszych produktów oraz w reklamie. Użytkownik 

potwierdza, że: (1) Treści Użytkownika nie są nam przekazywane w zaufaniu; 

(2) nie istnieje żadna relacja poufna ani powiernicza pomiędzy 

Użytkownikiem a nami oraz (3) Użytkownik nie oczekuje, że zweryfikujemy, 

zamieścimy informacje na temat autorstwa ani wynagrodzimy go za 

wykorzystanie jego Treści Użytkownika. 

Aby uniknąć potencjalnych nieporozumień: nie przyjmujemy kreatywnych 

pomysłów, projektów produktów, propozycji, planów biznesowych ani 

żadnych podobnych materiałów dostarczonych w formie Treści Użytkownika. 



 

 

Prosimy nie przekazywać nam żadnych takich materiałów. Jeśli mimo 

wszystko Użytkownik to zrobi, zastosowanie będzie miał powyższy punkt. 

Ponadto mamy prawo do usunięcia albo odmowy zamieszczenia dowolnej 

Treści Użytkownika w dowolnym momencie z dowolnego powodu albo bez 

powodu i wedle własnego uznania, a także do podjęcia wszelkich innych 

działań w odniesieniu do Treści Użytkownika, które uznamy za konieczne albo 

właściwe wedle własnego uznania, w tym jeśli uznamy, że taka Treść 

Użytkownika narusza niniejsze Warunki, narusza prawa własności 

intelektualnej albo inne prawa jakiejkolwiek osoby albo podmiotu, zagraża 

bezpieczeństwu osobistemu użytkowników Strony albo ogółu społeczeństwa 

albo może spowodować powstanie odpowiedzialności po stronie Brunswick. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że mamy prawo ujawnić 

tożsamość Użytkownika albo inne informacje o nim osobom trzecim, które 

twierdzą, że zamieszczone przez niego Treści Użytkownika naruszają ich 

prawa, w tym prawa własności intelektualnej albo prawa do prywatności oraz 

podjąć odpowiednie działania prawne, w tym w szczególności skierować 

sprawę do organów ścigania.  Mamy bezwzględne prawo do odebrania albo 

zawieszenia dostępu do całości albo części Strony z dowolnego powodu, 

w tym w szczególności z powodu naruszenia niniejszych Warunków. Bez 

uszczerbku dla powyższego, mamy prawo do pełnej współpracy z organami 

ścigania albo przestrzegania wymogów nakazu sądowego żądającego albo 

nakazującego nam ujawnienie tożsamości albo innych informacji o osobach 

zamieszczających jakiekolwiek materiały na Stronie albo za jej 

pośrednictwem. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZWALNIA BRUNSWICK 

ORAZ JEJ JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, LICENCJOBIORCÓW 

I USŁUGODAWCÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU 

WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH 

PRZEZ BRUNSWICK ALBO KTÓRYKOLWIEK Z WYŻEJ 

WYMIENIONYCH PODMIOTÓW W ZWIĄZKU Z TREŚCIAMI 

UŻYTKOWNIKA ALBO PODJĘTYCH W WYNIKU CZYNNOŚCI 

WYJAŚNIAJĄCYCH PROWADZONYCH PRZEZ BRUNSWICK ORAZ 

TE PODMIOTU ALBO ORGANY ŚCIGANIA. Jednakże nie możemy i nie 

zobowiązujemy się do sprawdzania materiałów przed ich publikacją na 

Stronie, ani nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia budzących 

zastrzeżenia materiałów po ich publikacji. W związku z tym nie ponosimy 

odpowiedzialności z tytułu podejmowania jakichkolwiek działań 



 

 

w odniesieniu do Treści Użytkownika, które mogą skutkować ograniczeniem 

zakresu związanych z nimi szkód. Nie ponosimy wobec nikogo 

odpowiedzialności za wykonanie albo niewykonanie czynności opisanych 

w tym ustępie.  

8. Zakupy i informacje finansowe 

Informacje finansowe. Strona może umożliwiać podanie danych osobowych 

i uzyskanie dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących możliwości 

finansowania niektórych naszych produktów. Informacje finansowe mogą być 

przekazywane przez nas albo przez osoby trzecie i podlegają tym dodatkowym 

warunkom, w tym ewentualnym politykom i regulaminom podmiotów 

zewnętrznych. 

Jeśli Użytkownik chce kupić produkty opisane na Stronie, zostanie poproszony 

o podanie pewnych informacji, w tym w szczególności adresu do wysyłki 

i danych karty kredytowej albo innych danych dotyczących płatności. 

Użytkownik zobowiązuje się, że wszystkie przekazywane nam informacje 

będą dokładne, aktualne i kompletne. Użytkownik zobowiązuje się pokryć 

wszystkie naliczone opłaty za pośrednictwem Konta Użytkownika lub 

dowolnej karty kredytowej albo innego mechanizmu płatniczego 

udostępnionego Użytkownikowi, w tym w szczególności wszelkie należne 

ewentualnie podatki i opłaty za wysyłkę, obsługę i przetwarzanie związane 

z takimi zakupami i transakcjami. Obciążymy kartę kredytową Użytkownika 

w momencie zakupu przedmiotu. Zamówienia opłacane kartą kredytową 

wysyłane do miejsca innego niż adres rozliczeniowy mogą wymagać 

dodatkowej weryfikacji. Wszystkie transakcje pieniężne na Stronie są 

rozliczane w dolarach amerykańskich. 

Użytkownik może nabywać produkty albo usługi za pośrednictwem Strony 

wyłącznie do użytku osobistego, a nie w celu odsprzedaży. Możemy wedle 

własnego uznania odmówić realizacji lub anulować każde zamówienie, które 

naszym zdaniem może prowadzić do odsprzedaży zamówionych u nas 

produktów albo usług. Nie deklarujemy, że produkty bądź usługi opisane na 

Stronie są odpowiednie ani że mogą być swobodnie użytkowane poza 

granicami Stanów Zjednoczonych. Dostęp do niniejszej Strony z miejsc, 

w których jej zawartość jest niezgodna z prawem, jest zabroniony. 

Użytkownik ma obowiązek sprawdzić i przestrzegać wszystkich 



 

 

obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do zakupu, posiadania 

i korzystania z jakiegokolwiek produktu albo usługi zamówionych za 

pośrednictwem Strony. 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przetwarzania albo realizacji dowolnej 

transakcji oraz do anulowania każdej transakcji, wedle własnego uznania. 

Obecnie Strona korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu 

przetwarzania płatności. Zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności, 

z których usług korzystamy, przyjmują płatności za pośrednictwem różnych 

kart kredytowych, które mogą obejmować w szczególności: Visa, MasterCard, 

American Express i Discover, zgodnie z informacjami podanymi na 

odpowiednim ekranie płatności. 

Możemy potwierdzić otrzymanie i przetworzenie zamówienia pocztą 

elektroniczną, jednak takie potwierdzenie nie stanowi przyjęcia przez nas 

zamówienia. Nie możemy zagwarantować, że wszystkie przedmioty 

uwzględnione na potwierdzeniu zamówienia będą na stanie w momencie 

wysyłki zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia oraz 

anulowania dowolnego zamówienia, w całości albo w części, w dowolnej 

chwili przed wysyłką. Jeśli się na to zdecydujemy, staramy się poinformować 

użytkowników, korzystając z podanych w zamówieniu danych kontaktowych. 

Użytkownik potwierdza, że nie będzie próbować przekraczać dozwolonego 

limitu sztuk (chyba że zostanie to zatwierdzone), naruszać warunków ofert 

specjalnych bądź promocji, a także składać zamówień za pośrednictwem 

Strony, jeśli wcześniej poinformujemy go, iż ma zakaz składania zamówień 

w ten sposób. 

Opisy produktów 

Staramy się jak najdokładniej opisywać nasze produkty na Stronie. Nie 

gwarantujemy jednak, że opisy produktów ani inne treści zawarte na Stronie 

są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne ani wolne od błędów. Wszystkie 

cechy, treści, specyfikacje, rozmiary, modele i ceny produktów i usług 

opisanych albo przedstawionych na Stronie są uzależnione od dostępności 

i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie poprzez usunięcie produktu albo 

zamieszczenie zaktualizowanego opisu produktu na Stronie. Niektóre masy, 

wymiary i podobne opisy mogą być przybliżone i są podawane wyłącznie dla 



 

 

wygody. Opakowanie może się różnić od przedstawionego.  Wszystkie 

produkty i usługi podlegają regulaminom dotyczącym danego produktu, 

zamieszczonym na Stronie, w tym wszelkim gwarancjom, regulaminom albo 

ograniczeniom dotyczącym danego produktu. 

Zasady wysyłki 

Jeśli Użytkownik złoży zamówienie na przedmiot za pośrednictwem Strony, 

przedmiot zostanie wysłany na adres wskazany przez Użytkownika jako 

„Adres do wysyłki” podczas procesu składania zamówienia.  Staramy się 

wysłać zamówienia Użytkowników jak najszybciej. Nasze szacunki dotyczące 

wysyłki nie stanowią jednak gwarancji ani obietnicy, że produkt zostanie 

wysłany w określonym dniu ani dostarczony Użytkownikowi w określonym 

terminie. Czas potrzebny na dostawę produktu zależy od tego, ile czasu zajmie 

nam przetworzenie zamówienia i ile czasu zajmie przewoźnikowi dostarczenie 

zamówienia do Użytkownika po jego wysłaniu.  Do zamówienia zostanie 

doliczona opłata za wysyłkę w zakresie wskazanym podczas procesu składania 

zamówienia. Za dodatkową opłatą, która jest wyświetlana w momencie 

zakupu, można również zakupić przesyłkę ekspresową. 

Poczta Stanów Zjednoczonych dostarcza towary do skrzynek pocztowych, ale 

może to opóźnić dostawę zamówienia. Należy pamiętać, że opcje wysyłki 

następnego dnia roboczego i drugiego dnia roboczego nie są dostępne 

w przypadku dostawy do skrzynki pocztowej. Będziemy wysyłać 

Użytkownikowi wiadomości e-mail z aktualizacjami dotyczącymi statusu 

złożonego zamówienia w miarę pojawiania się takich aktualizacji. 

W przypadku przesyłek na Alaskę i Hawaje mogą obowiązywać dodatkowe 

opłaty. 

Adresy do wysyłki poza Stanami Zjednoczonymi są dostępne w ograniczonym 

zakresie i mogą wiązać się z dodatkowymi warunkami, opłatami 

i ograniczeniami. Takie informacje zostaną przekazane Użytkownikowi 

podczas procesu składania zamówienia. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek 

pytania albo potrzebuje dodatkowych informacji na temat wysyłki na adresy 

poza Stanami Zjednoczonymi, należy skontaktować się z nami, korzystając 

z informacji w ustępie „Kontakt z nami” poniżej. 



 

 

Jeśli w okresie pomiędzy złożeniem a przetworzeniem zamówienia produkt 

będzie już niedostępny, anulujemy takie zamówienie i postaramy się 

poinformować Użytkownika, korzystając z podanych w zamówieniu danych 

kontaktowych. Tytuł prawny do produktów oraz ryzyko utraty albo 

uszkodzenia produktów przenoszone jest na Użytkownika w momencie 

przekazania produktów kurierowi. Obowiązkiem Użytkownika jest zgłaszanie 

wszelkich roszczeń związanych z uszkodzonymi lub zagubionymi 

przesyłkami do przewoźnika.  

Kody rabatowe, promocje, loterie i konkursy 

Możemy wedle własnego uznania oferować „kody rabatowe”, „kody 

promocyjne” albo „kody ofertowe” poprzez różne działania promocyjne 

i komunikacyjne (zwane łącznie w niniejszym dokumencie „kodami 

ofertowymi”), które można wykorzystać na zakup na Stronie. Takie kody 

ofertowe mogą podlegać pewnym wyłączeniom albo innym ograniczeniom 

określonym i podanym przez nas. Tylko ważne kody ofertowe dostarczone 

albo promowane przez Brunswick będą honorowane w momencie 

potwierdzania zamówienia. Każdy kod ofertowy jest niezbywalny i może 

zostać wykorzystany jednorazowo na zakup określonego przez nas przedmiotu 

(albo przedmiotów). Kodów ofertowych nie można łączyć, a klient może 

wykorzystać tylko jeden kod na jedno zamówienie. W przypadku zakupów 

online kod należy wpisać w polu „Zastosuj rabat” albo w polu przeznaczonym 

na kupon przed złożeniem zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za 

zgubione, skradzione ani uszkodzone kody ani za ich nieuprawnione użycie. 

Kody ofertowe nie mogą być wymieniane na gotówkę ani jakikolwiek 

ekwiwalent pieniężny; nie ma możliwości zamiany ani udzielania kredytu. 

Wartość gotówkowa kodu ofertowego nie zostanie zwrócona ani zaliczona na 

dobro konta klienta w przypadku zwrotu całości albo części towaru. Każdy kod 

ofertowy może mieć przypisaną datę ważności. Kody ofertowe są nieważne 

w przypadku ich skopiowania, przekazania, sprzedaży, wymiany albo utraty 

ważności oraz w przypadkach, w których jest to zabronione. Żądania 

niespełniające wszystkich wymogów kodu ofertowego nie będą honorowane.  

Promocji nie można łączyć, jeśli nie zostanie do wyraźnie dozwolone.  

Oprócz oferowania kodów ofertowych Brunswick może przeprowadzać loterie 

oraz inne konkursy i promocje („Loterie”). Uprawnienia do udziału w Loterii 



 

 

oraz udział w Loterii podlegają określonym zasadom i warunkom („Warunki 

Loterii”) regulującym przebieg Loterii, które są udostępniane do wglądu 

w momencie składania zgłoszenia do Loterii.  Biorąc udział w Loterii, 

Użytkownik przyjmuje obowiązujący Regulamin Loterii.  Brunswick może 

również oferować Loterie organizowane przez podmioty zewnętrzne albo 

oferowane we współpracy z nimi. Podmioty zewnętrzne mogą narzucić 

dodatkowe albo inne regulaminy dotyczące takich Loterii. Odpowiedni 

regulamin zostanie opublikowany w miejscu, w którym gromadzone są 

informacje konieczne w celu wzięcia udziału w Loterii. Jeśli taki inny 

regulamin stoi w sprzeczności z niniejszymi Warunkami, regulamin podmiotu 

zewnętrznego ma moc wiążącą w odniesieniu do danego konkursu albo 

Loterii. 

Zwroty. Zasady zwrotu zostały opublikowane na Stronie. Zastrzegamy sobie 

prawo do odmowy zwrotu zapłaconej kwoty albo uznania kwoty na rachunku 

klienta oraz prawo do dochodzenia od Użytkownika zwrotu kosztów przesyłki 

zwrotnej, jeśli jakikolwiek zwrócony przez Użytkownika produkt (1) nie 

kwalifikuje się do zwrotu zgodnie z odpowiednimi zasadami zwrotów albo 

warunkami konkretnej oferty albo promocji albo (2) zostanie stwierdzona 

szkoda, do której doszło po dostarczeniu przedmiotu do Użytkownika, w tym 

w wyniku niewłaściwego użytkowania przez Użytkownika. Tytuł prawny do 

zwracanych produktów uzyskujemy dopiero po ich dotarciu i przetworzeniu 

w wyznaczonym miejscu zwrotu. 

Warunki i polityki zwrotów mogą się różnić. Dodatkowe informacje można 

znaleźć w zasadach zwrotów zamieszczonych na Stronie. W przypadku gdy 

warunki i zasady zwrotu zamieszczone na Stronie różnią się od tych, które 

zostały określone powyżej w niniejszych Warunkach, obowiązują warunki 

i zasady zwrotu zamieszczone w odniesieniu do danego przedmiotu. 

Wysyłka do naszych klientów detalicznych. Dostępne formy wysyłki 

i obowiązujące opłaty zostaną podane podczas procesu składania zamówienia.  

9. Własność intelektualna 

Wszelkie treści na Stronie, w tym teksty, projekty, grafiki, znaki towarowe, 

znaki usługowe, loga, ikony, obrazy, pliki dźwiękowe, pliki do pobrania, 

interfejsy i oprogramowanie, stanowią własność intelektualną firmy 



 

 

Brunswick. Ich dobór oraz rozmieszczenie stanowi wyłączną własność firmy 

Brunswick, dostawców treści albo stosownych właścicieli znaków 

towarowych oraz podlegają prawu ochrony własności intelektualnej, znaków 

towarowych i innym obowiązującym przepisom prawa. Kopiowanie, 

pobieranie lub drukowanie treści zawartych na Stronie dozwolone jest do 

użytku prywatnego i niekomercyjnego pod warunkiem, że Użytkownik nie 

będzie zmieniał ani usuwał jakichkolwiek praw autorskich, znaków 

towarowych ani informacji o własności towarzyszących treściom. Wszelkie 

inne sposoby wykorzystania treści zawartych na Stronie albo uzyskanych 

z niej, w tym w szczególności modyfikacja, rozpowszechnianie, przesyłanie, 

wykonanie, nadawanie, publikacja, licencjonowanie, inżynieria wsteczna, 

przekazywanie albo sprzedaż, a także tworzenie dzieł zależnych na podstawie 

treści uzyskanych ze Strony są wyraźnie zabronione. Brunswick, dostawcy 

treści oraz stosowni właściciele znaków towarowych zachowują pełny tytuł 

własności do treści dostarczanych na Stronie, w tym wszystkie prawa 

własności intelektualnej. Żadne zapisy na tej Stronie nie zostały sformułowane 

w celu przyznania przez domniemanie, wykluczenie albo w inny sposób, 

jakiejkolwiek licencji albo prawa do korzystania z treści, w tym znaków 

towarowych, logo bądź znaków usługowych pojawiających się na Stronie, bez 

uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela, o ile nie postanowiono 

inaczej w niniejszych Warunkach. Firma Brunswick zachowuje wszystkie 

prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane co do Strony i jej treści. 

Możemy za pośrednictwem Strony udostępniać naszą własność intelektualną 

dealerom albo innym podmiotom zewnętrznym, z którymi zawarliśmy 

dodatkowe umowy. W niektórych przypadkach materiały te podlegają 

odrębnym umowom albo warunkom, które zostaną opublikowane na 

stosownej Stronie, albo wymagają oddzielnych poświadczeń 

uwierzytelniających. 

Użytkownik niniejszym potwierdza i zobowiązuje się, że nie będzie (i) 

modyfikować kopii jakichkolwiek materiałów z naszej Strony; (ii) 

wykorzystywać żadnych ilustracji, fotografii, sekwencji audio albo materiałów 

wideo, ani żadnych materiałów graficznych oddzielnie od towarzyszącego im 

tekstu; (iii) usuwać ani zmieniać żadnych znaków towarowych, znaków 

wskazujących na objęcie prawem autorskim ani innych znaków wskazujących 

na objęcie prawem własności z niniejszej strony oraz (iv) uzyskiwać dostępu 



 

 

ani wykorzystywać w żadnych celach komercyjnych żadnej części Strony ani 

jakichkolwiek usług ani materiałów dostępnych za pośrednictwem Strony.  

Jeśli Użytkownik wydrukuje, skopiuje, zmodyfikuje, pobierze albo w inny 

sposób wykorzysta albo umożliwi innej osobie dostęp do jakiejkolwiek części 

Strony z naruszeniem Warunków, prawo Użytkownika do korzystania ze 

Strony zostanie natychmiast odebrane i Użytkownik będzie musiał, wedle 

naszego uznania, zwrócić albo zniszczyć wszelkie sporządzone kopie 

materiałów. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw, tytułów prawnych ani 

udziałów w Stronie ani jej zawartości, a wszystkie prawa, które nie zostały 

wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Brunswick. Każde użycie Strony, 

które nie jest wyraźnie dozwolone na mocy niniejszych Warunków, stanowi 

naruszenie niniejszych Warunków i może naruszać prawa autorskie, znaki 

towarowe i inne. 

Nazwa, logo Brunswick oraz wszystkie powiązane nazwy, loga, nazwy 

produktów i usług, wzory i slogany są znakami towarowymi Brunswick albo 

jej jednostek stowarzyszonych albo licencjodawców. Nie wolno używać takich 

znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Brunswick. Wszystkie inne nazwy, 

loga, nazwy produktów i usług, wzory i slogany na tej Stronie są znakami 

towarowymi ich odpowiednich właścicieli. 

10. Powiadomienie dot. Digital Millennium Copyright Act 

Brunswick szanuje prawa własności intelektualnej innych i prosi o to samo. 

Jeśli uznają Państwo, że jakiekolwiek treści pojawiające się na Stronie zostały 

skopiowane w sposób naruszający prawa autorskie wynikające 

z prawodawstwa Stanów Zjednoczonych, prosimy o przekazanie tych 

informacji Agentowi ds. ustawy Digital Millennium Copyright Act: 

Brunswick Corporation 

Biuro Ochrony Prywatności Brunswick 

Attn [do wiadomości] Law Department/Copyright Agent [Dział 

Prawny/Agent ds. Praw Autorskich] 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045 

847-735-4002 



 

 

privacy@brunswick.com 

Takie zawiadomienie musi zawierać WSZYSTKIE podane niżej informacje, 

aby było skuteczne: 

1. fizyczny albo elektroniczny podpis właściciela praw autorskich albo 

osoby uprawnionej do działania w jego imieniu; 

2. wskazanie utworu objętego prawami autorskimi, do których naruszenia 

doszło; 

3. informacje wystarczające do zlokalizowania materiałów naruszających 

prawa autorskie na Stronie; 

4. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje 

umożliwiające spółce Brunswick skontaktowanie się z osobą 

przesyłającą zawiadomienie; 

5. oświadczenie, że osoba składająca zawiadomienie jest w dobrej wierze 

przekonana, że domniemane wykorzystanie naruszające prawo nie jest 

dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani 

przez prawo oraz 

6. oświadczenie, że informacje podane w zawiadomieniu są dokładne oraz 

– pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo – że osoba przesyłająca 

zawiadomienie jest właścicielem praw autorskich albo działa z jego 

upoważnienia. 

Brunswick nie ma żadnego obowiązku podjęcia działań na podstawie 

zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich oraz dysponuje całkowitym 

prawem i wyborem co do usunięcia wszelkich informacji lub materiałów ze 

Strony. 

11. Rozwiązywanie sporów 

Jeśli Użytkownik ma jakikolwiek spór albo roszczenie wobec Brunswick 

(„Roszczenie”) wynikające z albo związane ze Stroną, niniejszymi 

Warunkami, jakimkolwiek produktem nabytym za pośrednictwem Strony albo 

jakąkolwiek komunikacją między użytkownikiem a nami dotyczącą Strony, 

mailto:privacy@brunswick.com


 

 

a Roszczenie nie zostanie rozstrzygnięte poprzez skontaktowanie się z nami za 

pomocą danych kontaktowych podanych w ustępie „Kontakt z nami” 

niniejszych Warunków, Użytkownik i my zgadzamy się na rozwiązanie takich 

sporów w drodze indywidualnego, wiążącego arbitrażu albo indywidualnego 

powództwa w sądzie ds. drobnych roszczeń. Arbitraż zbiorowy i pozwy 

zbiorowe nie są dozwolone, a Roszczenia Użytkownika nie można łączyć 

z roszczeniem innej osoby. Niniejszy ustęp 12 obowiązuje również po 

zakończeniu korzystania przez Użytkownika ze Strony oraz zamknięciu Konta 

Użytkownika. 

Na mocy niniejszego ustępu 12 zarówno Użytkownik jak i Brunswick 

zrzekają się prawa do postępowania sądowego i rozpatrywania 

Roszczenia przez sędziego albo ławę przysięgłych, z wyjątkiem sądu ds. 

drobnych roszczeń. Postanowienia niniejszego ustępu 12 stanowią pisemne 

zobowiązanie Użytkownika i Brunswick do kierowania Roszczeń pod arbitraż 

zgodnie z Federalną ustawą o postępowaniu arbitrażowym albo do 

rozstrzygania Roszczeń w sądzie ds. drobnych roszczeń. Wszelkie zmiany 

w niniejszej Umowie muszą być sporządzone na piśmie i podpisane przez 

użytkownika oraz Brunswick. 

Przed rozpoczęciem postępowania arbitrażowego albo przed wniesieniem 

pozwu do sądu ds. drobnych roszczeń w odniesieniu do Roszczenia 

Użytkownik musi najpierw wysłać do nas pisemne zawiadomienie 

o roszczeniu („Zawiadomienie”). Zawiadomienie musi (1) zostać wysłane 

listem poleconym; (2) być zaadresowane do Brunswick Corporation, Attn [do 

wiadomości] Law Department [Dział Prawny], 1 North Field Court, Lake 

Forest, IL 60045; (3) opisywać charakter Roszczenia Użytkownika oraz (4) 

wskazywać odszkodowanie albo inne zadośćuczynienie, którego Użytkownik 

się domaga. Zawiadomienie musi zostać przedstawione w ciągu jednego roku 

od momentu powstania Roszczenia. W przeciwnym razie użytkownik zrzeka 

się Roszczenia. Jeśli Brunswick i Użytkownik nie rozstrzygną Roszczenia 

w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, Użytkownik albo Brunswick 

mogą wystąpić o arbitraż albo wnieść Roszczenie do sądu dla drobnych 

roszczeń indywidualnych celem rozstrzygnięcia. 

Każdorazowo takim postępowaniem arbitrażowym będzie zarządzać 

Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration 



 

 

Association, „AAA”), a postępowanie będzie prowadzone przez jednego 

arbitra zgodnie z regulaminem tego stowarzyszenia, w tym w szczególności 

z Regulaminem Arbitrażu Konsumenckiego AAA, dostępnym pod adresem 

https://www.adr.org albo pod numerem telefonu 800-778-7879. Arbiter będzie 

uwzględniał i stosował niniejsze Warunki, obowiązujące przepisy prawa oraz 

fakty podczas wydawania stosownej decyzji. W okolicznościach, w których 

obowiązujące przepisy wymagają stawiennictwa osobistego, takie 

przesłuchanie, na wniosek użytkownika, odbędzie się w hrabstwie USA (albo 

gminie) zamieszkiwanym przez użytkownika albo w Chicago w stanie Illinois. 

W przypadku każdego Roszczenia, którego wartość nie przekracza 

50 000 USD, pokryjemy wszystkie opłaty za wniesienie sprawy i opłaty 

arbitrażowe, chyba że arbiter uzna, że arbitraż został wszczęty 

z lekkomyślnych pobudek albo został wniesiony w niewłaściwym celu. Jeśli 

arbiter przyzna Użytkownikowi odszkodowanie wyższe niż ostatnia spisana 

ugoda zakomunikowana przed wszczęciem postępowania arbitrażowego, 

firma zapłaci użytkownikowi odszkodowanie albo kwotę 1000 USD, 

w zależności od tego, która z tych kwot będzie wyższa. 

12. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Definicje stron zwolnionych z odpowiedzialności. „Strony zwolnione 

z odpowiedzialności” obejmują Brunswick oraz jej jednostki zależne, 

jednostki stowarzyszone, członków organów, pracowników, pełnomocników, 

partnerów i licencjodawców. 

UŻYTKOWNIK W SPOSÓB WYRAŹNY PRZYJMUJE DO 

WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE (A) UŻYTKOWNIK 

KORZYSTA ZE STRONY NA WŁASNE RYZYKO, A STRONA 

I PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ” I „WEDLE 

DOSTĘPNOŚCI”, ZAŚ STRONY ZWOLNIONE 

Z ODPOWIEDZIALNOŚCI WYRAŹNIE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH 

GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK 

I DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI 

DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG WYMIENIONYCH NA 

STRONIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI 

HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI 

BRAKU NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH; (B) STRONY 

https://www.adr.org/


 

 

ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE GWARANTUJĄ, ŻE (i) 

STRONA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (ii) STRONA 

BĘDZIE DZIAŁAŁA NIEPRZERWANIE, TERMINOWO, 

BEZPIECZNIE ANI W SPOSÓB WOLNY OD BŁĘDÓW, (iii) WYNIKI 

UZYSKANE EWENTUALNIE NA SKUTEK KORZYSTANIA ZE 

STRONY BĘDĄ RZETELNE ANI WIARYGODNE, (iv) JAKOŚĆ 

JAKICHKOLWIEK TOWARÓW ALBO USŁUG DOSTĘPNYCH NA 

STRONIE BĘDZIE SPEŁNIAĆ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA 

ANI (v) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY NA STRONIE ZOSTANĄ 

POPRAWIONE ORAZ (C) WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE 

ALBO W INNY SPOSÓB UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM 

STRONY SĄ UDOSTĘPNIANE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA 

I NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU 

KOMPUTEROWEGO ALBO URZĄDZENIA MOBILNEGO, KTÓRE 

WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA Z TAKICH MATERIAŁÓW. 

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE 

STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE BĘDĄ 

PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA 

Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, 

POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, SPECJALNYCH, 

WYNIKOWYCH ANI PRZYKŁADOWYCH, W TYM 

W SZCZEGÓLNOŚCI SZKÓD Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, 

RENOMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH ANI INNYCH STRAT 

NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŚLI BRUNSWICK ZOSTAŁA 

POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH 

SZKÓD), WYNIKAJĄCYCH Z: (i) KORZYSTANIA ALBO 

NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY; (ii) KOSZTÓW 

NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJĄCYCH 

Z WSZELKICH TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI ALBO 

USŁUG UZYSKANYCH ALBO WIADOMOŚCI OTRZYMANYCH 

CZY TEŻ TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM, 

Z ALBO W WYNIKU STRONY; (iii) NIEAUTORYZOWANEGO 

DOSTĘPU DO TREŚCI UŻYTKOWNIKA ALBO ICH ZMIANY; (iv) 



 

 

WYPOWIEDZI ALBO ZACHOWANIA DOWOLNEGO 

UŻYTKOWNIKA ALBO OSOBY TRZECIEJ NA STRONIE; (v) 

POLEGANIA NA TREŚCIACH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ NAS NA 

STRONIE ALBO (vi) WSZELKICH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH 

ZE STRONĄ. W NIEKTÓRYCH SYSTEMACH PRAWNYCH 

WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI, OGRANICZANIE ALBO 

WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE 

ALBO WYNIKOWE NIE JEST DOZWOLONE. W ZWIĄZKU Z TYM 

NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ W NINIEJSZYM 

PARAGRAFIE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO 

UŻYTKOWNIKA.  W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM 

PRZEZ PRAWO, MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

ZWOLNIONYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCA 

Z ALBO W ZWIĄZKU ZE SNĄ ALBO KORZYSTANIEM PRZEZ 

UŻYTKOWNIKA Z TREŚCI, NIEZALEŻNIE OD PODSTAW 

POWÓDZTWA (NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU, 

NARUSZENIA GWARANCJI ALBO NA INNEJ PODSTAWIE), NIE 

PRZEKROCZY 10 DOLARÓW.  MAKSYMALNA 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZWOLNIONYCH 

Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU DO WSZELKICH 

ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRODUKTEM BĘDZIE POLEGAŁA 

NA SPEŁNIENIU ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNEGO 

DOTYCZĄCEGO PRODUKTU W WERSJI ZAMIESZCZONEJ NA 

STRONIE W MOMENCIE ZAKUPU. 

14. Zwolnienie z odpowiedzialności 

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Brunswick i jej jednostki 

stowarzyszone, a także ich członków organów, członków zarządu, 

pracowników, wykonawców, pełnomocników, licencjodawców, 

usługodawców, podwykonawców i dostawców z odpowiedzialności z tytułu 

wszelkich strat, zobowiązań, wydatków, szkód i kosztów, w tym 

uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i kosztów sądowych, wynikających 

z Treści Użytkownika albo korzystania ze Strony przez Użytkownika 

z naruszeniem niniejszych Warunków. Ponadto, jeśli Użytkownik spowoduje 

techniczne zakłócenie działania Strony albo systemów transmitujących Stronę 

albo wgra na Stronę wirusy albo szkodliwy kod, przyjmuje on 



 

 

odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania, wydatki, szkody i koszty, 

w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej i koszty sądowe poniesione przez 

Brunswick w związku z takimi działaniami. Brunswick zastrzega sobie prawo 

do podjęcia na własny koszt samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej 

kontroli w przypadkach podlegających zabezpieczeniom, a Użytkownik 

zgadza się współpracować z Brunswick przy zapewnianiu jej ochrony w takich 

sytuacjach. 

16. Właściwość sądów; język angielski 

Strona jest kontrolowana przez Brunswick z biur znajdujących się w Stanach 

Zjednoczonych. Niniejsze Warunki oraz korzystanie ze Strony podlegają 

prawu stanu Illinois. Jeśli dostęp do Strony odbywa się z lokalizacji poza 

Stanami Zjednoczonymi, uzyskiwany jest na wyłączne ryzyko i z wyboru 

użytkownika oraz ze świadomością, że zagraniczne przepisy prawa mogą 

różnić się od tych, którym podlega Strona. Oryginalną i mającą znaczenie 

nadrzędne wersją niniejszych Warunków jest wersja w języku angielskim. 

Wszelkie tłumaczenia niniejszych Warunków na inne języki służą wyłącznie 

wygodzie Użytkowników i nie mają wpływu na znaczenie ani stosowanie 

niniejszych Warunków. Wszystkie powiadomienia i inne komunikaty 

konieczne albo dozwolone na mocy niniejszych Warunków muszą być 

formułowane w języku angielskim, a interpretacja i zastosowanie takich 

powiadomień i innych komunikatów będą oparte wyłącznie na ich angielskiej 

wersji językowej. 

17. Całość porozumienia 

Niniejsze Warunki wraz z wszelkimi opublikowanymi zasadami albo regułami 

działalności stanowią całość porozumienia między Brunswick 

a Użytkownikami i zastępują wszelką wcześniejszą albo równoczesną 

korespondencję i propozycje, ustne albo pisemne, wymieniane między 

stronami w odniesieniu do Strony. 

18. Rozdzielność postanowień 

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest niezgodne 

z prawem, nieważne albo niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają 

w pełnej mocy. 



 

 

19. Kontakt z nami 

Pytania albo uwagi dotyczące niniejszych Warunków albo Strony można 

kierować do nas na następujący adres. W przypadku gdy Użytkownik, jego 

pracownicy albo przedstawiciele zadzwonią do Brunswick, Użytkownik 

niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że taka komunikacja 

telefoniczna może być monitorowana i nagrywana w celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości usług i stworzenia dokładnego zapisu komunikacji 

telefonicznej, a treść komunikacji telefonicznej może zostać ujawniona 

osobom trzecim i nie jest uznawana za informację poufną. 

• adres e-mail: privacy@brunswick.com 

• telefon: (847) 735-4002 albo 855-283-1103 

• adres korespondencyjny:Brunswick Corporation, Attn [do 

wiadomości] Law Department [Dział Prawny], 26125 N. Riverwoods 

Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. 
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