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Warunki korzystania z darmowych funkcji aplikacji Charge&Fuel 

 

1. Zakres Obowiązywania 
1.1. Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie w przypadku nieodpłatnego korzystania z 

aplikacji Charge&Fuel. 
1.2. Zaakceptowanie niniejszych Warunków korzystania następuje w momencie, gdy wydają Państwo 

(„Użytkownik”) polecenie pobrania aplikacji Charge&Fuel w App Store. Warunki te są zawsze 
dostępne dla Użytkownika w aplikacji Charge&Fuel w sekcji „Informacje prawne”. 

1.3. Aplikacja Charge&Fuel jest ofertą firmy LogPay Transport Services GmbH, Schwalbacher Straße 
72, 65760 Eschborn, Niemcy („LogPay”). 

1.4. W przypadku zawarcia umowy na Charge&Fuel Card z LogPay i zalogowania się za pomocą swojej 
nazwy użytkownika, umowa na Charge&Fuel Card obowiązuje dodatkowo do tych warunków użyt-
kowania. 

2. Przedmiot umowy 
2.1. Użytkownik może za darmo i bez konieczności zalogowania się wyszukiwać stacje benzynowe i 

punkty ładowania, korzystając z wyszukiwarki stacji. W tym celu LogPay udostępnia w wyszuki-
warce stacji informacje dotyczące lokalizacji (jako informacje statyczne) oraz informacje dotyczące 
korzystania ze stacji (np. dostępność jako informacja dynamiczna). 

2.2. Wyszukiwarka stacji jest udostępniana bez gwarancji dostępności, aktualności, kompletności lub 
prawidłowości informacji. Niezależnie od powyższego, LogPay sprawdza aktualność informacji w 
sposób wyrywkowy i przeprowadza kontrole jakości w celu ciągłego ulepszania swoich usług. 

2.3. Aktualność danych zależy m.in. od zasięgu odbioru i transmisji stacji radiowych, udostępnionych 
przez dany punkt akceptacji oraz może być uzależniona od warunków atmosferycznych, warunków 
topograficznych, pozycji pojazdu oraz przeszkód (np. mostów i budynków). 

2.4. Jeśli chcą Państwo korzystać z funkcji mobilnego tankowania lub ładowania prądem należy zawrzeć 
umowę na kartę Charge&Fuel z firmą LogPay i zalogować się za pomocą swojej nazwy użytkow-
nika. 

2.5. Użytkownik nie może wymagać, aby aplikacja Charge&Fuel oferowała przydatne funkcje, np. wys-
zukiwarkę stacji, za darmo lub bez konieczności zalogowania się. Firma LogPay jest uprawniona 
do zmiany wspomnianych funkcji, np. wyszukiwarki stacji, w dowolnym momencie, a także do ich 
częściowego lub całkowitego usunięcia bądź ich częściowej lub całkowitej modyfikacji oraz do ro-
zszerzenia aplikacji Charge&Fuel o dodatkowe funkcje. 

2.6. W przypadku gdy Użytkownik udostępnia firmie LogPay dane osobowe, firma LogPay zobowiązuje 
się do ich przetwarzania wyłącznie w celu udostępnienia Użytkownikowi funkcji wyszukiwarki stacji 
lub spełnienia wymogów prawnych, które zostały postawione firmie LogPay. Firma LogPay nie 
przetwarza danych osobowych Użytkownika w żadnym innym celu. 

3. Odpowiedzialność 
Firma LogPay odpowiada wyłącznie za celowe działanie lub rażące zaniedbanie oraz za szkody 
wynikające z zagrożenia życia, obrażeń ciała lub naruszenia zdrowia. 

4. Prawa autorskie, prawa do baz danych i inne prawa ochronne 
4.1. Wszelkie prawa do Aplikacji i wszystkich jej komponentów są własnością LogPay i jej licencjo-

dawców. Dotyczy to w szczególności praw do znaków towarowych, praw autorskich i praw do baz 
danych.  

4.2. Użytkownik może wykorzystywać aplikację Charge&Fuel oraz informacje, które są wyświetlane za 
pośrednictwem aplikacji Charge&Fuel, wyłącznie na własny użytek w celu uzyskania informacji do-
tyczących stacji benzynowych i punktów ładowania. W szczególności zabrania się wykorzystywania 
informacji udostępnianych za pośrednictwem aplikacji Charge&Fuel do innych celów, a także po-
wielania, rozpowszechniania i przekazywania tych informacji do wiadomości publicznej. 
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5. Zmiany 
Firma LogPay zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym 
momencie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w odpowiednim czasie. Jeśli Użytkow-
nik nie zaakceptuje zmian, nie będzie mógł korzystać z przydatnych funkcji aplikacji Charge&Fuel 
za darmo i bez konieczności zalogowania się. 

6. Jurysdykcja i prawo właściwe 
6.1. Jeśli użytkownik jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym 

prawa publicznego, LogPay może pozywać w ramach jego ogólnej jurysdykcji i może być pozywany 
tylko w ramach tej jurysdykcji. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na bezwzględnie obowiązu-
jące przepisy prawa dotyczące miejsc wyłącznej jurysdykcji.  

6.2. Dla stosunków handlowych obowiązuje prawo niemieckie, chyba że obowiązujące przepisy prawa 
stanowią inaczej.  

7. Klauzula salwatoryjna 
Jeżeli poszczególne klauzule niniejszych warunków korzystania będą nieważne lub niewykonalne, 
nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Nieważną lub niewykonalną 
klauzulę zastępuje się przepisami ustawowymi.  


