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Warunki Programu Vertiv dla Partnerów 
(„Warunki PVP”) 

 

1. Reseller przeczytał, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków Programu Vertiv dla Partnerów 

(„Program”) oraz zasad i procedur Programu, które mogą być co pewien czas wdrażane lub modyfikowane przez Vertiv i komunikowane 

Resellerowi. Reseller przyjmuje do wiadomości, że udział w Programie mogą brać wyłącznie zatwierdzone podmioty („Reseller”), które 

odsprzedają produkty Vertiv („Produkty”) użytkownikom końcowym. 

2. Określone informacje związane z niniejszymi Warunkami PVP oraz Programem, w tym między innymi informacje dotyczące cen, są 

poufne. Wszelkie informacje poufne (i) będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z Programem, (ii) nie będą 

wykorzystywane z żadnego innego powodu ani w żadnym innym celu oraz (iii) nie będą dystrybuowane, ujawniane ani 

rozpowszechniane przez Resellera żadnym osobom, z wyjątkiem jego pracowników i pośredników, którzy muszą je znać oraz są 

bezpośrednio zaangażowani w realizację Programu, zostali poinformowani o poufnym charakterze tych informacji i związani umową o 

zachowaniu poufności nakładającą na nich zobowiązania co najmniej tak samo restrykcyjne jak te określone w niniejszym dokumencie. 

Reseller podejmie odpowiednie działania w celu ochrony poufności i uniknięcia ujawnienia informacji poufnych oraz ich 

nieupoważnionego wykorzystania. Reseller nie ujawni żadnych informacji poufnych w trakcie udziału w Programie i przez okres pięciu 

(5) lat po jego zakończeniu. Reseller zaprzestanie wykorzystywania informacji poufnych i zwróci wszelkie informacje poufne 

znajdujące się w jego posiadaniu w momencie zakończenia udziału w Programie.  

3. Program obejmuje programy szkoleniowe dla Resellerów. Reseller powinien zachęcać swoich pracowników, którzy biorą udział w 

odsprzedaży Produktów, do korzystania z materiałów szkoleniowych i ukończenia programów szkoleniowych. 

4. Reseller przyjmuje do wiadomości, że okres udziału Resellera w Programie wynosi jeden (1) rok. Udział Resellera w Programie może 

zostać automatycznie przedłużony, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia przez Vertiv oraz wedle uznania Vertiv.  

5. Reseller bierze udział w Programie w charakterze resellera (odsprzedawcy) i będzie nabywać Produkty wyłącznie za pośrednictwem 

Autoryzowanych Dystrybutorów. Najaktualniejsza lista Autoryzowanych Dystrybutorów jest dostępna na Portalu dla Partnerów, pod 

adresem: www.vertiv.com. Reseller wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Reseller nie jest uprawniony do zakupu 

jakichkolwiek produktów bezpośrednio od Vertiv w celu odsprzedaży takich produktów.  

6. Reseller może kwalifikować się do udziału w programach rabatowych lub innych programach (o ile takie programy będą dostępne), na 

warunkach ustalonych przez Vertiv oraz wedle wyłącznego uznania Vertiv.  

7. Vertiv zastrzega sobie prawo do zmiany lub wypowiedzenia niniejszych Warunków PVP, Programu lub jakiejkolwiek ich części, w tym 

zmiany cen lub programów rabatowych, bądź innych programów, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu lub bez powodu, ze 

skutkiem na koniec 30-dniowego okresu od dnia doręczenia Resellerowi pisemnego powiadomienia. Reseller może wypowiedzieć 

udział w Programie ze skutkiem na koniec 30-dniowego okresu od dnia doręczenia Vertiv pisemnego powiadomienia. W przypadku 

naruszenia przez Resellera niniejszych Warunków PVP, Vertiv może zakończyć jego udział w Programie ze skutkiem natychmiastowym 

za pisemnym powiadomieniem. Złożenie przez Resellera oferty lub podjęcie próby złożenia oferty dotyczącej jakiegokolwiek projektu 

usługi lub Produktów bezpośrednio, a nie w charakterze resellera Vertiv, będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków PVP.  

8. Żadne z postanowień niniejszych Warunków PVP nie zabrania Vertiv bezpośredniego marketingu, sprzedaży, wynajmu ani serwisu 

jakichkolwiek Produktów w związku z jakimkolwiek klientem. 

9. Reseller przyjmuje do wiadomości ważność wszystkich nazw handlowych i znaków towarowych Vertiv („Znaki towarowe”) oraz 

potwierdza, że NIE ma jakichkolwiek praw do tych Znaków towarowych. Reseller wyraża zgodę na ujawnienie Vertiv jako właściciela 

nazw handlowych oraz znaków towarowych/usługowych we wszystkich materiałach promocyjnych. Vertiv zastrzega sobie prawo do 

zatwierdzenia lub odrzucenia wszelkich materiałów promocyjnych.  

10. Niniejsze Warunki PVP, w tym wszelkie cenniki lub harmonogramy, wyceny, potwierdzenia i wszystkie inne dokumenty włączone 

przez wyraźne odniesienie zawarte w niniejszym dokumencie lub we wspomnianych dokumentach, stanowią pełne i wyłączne 

oświadczenie dotyczące warunków umowy regulującej realizację Programu.  

11. Reseller:  

a. zobowiązuje się nie przedstawiać Vertiv ani Produktów w sposób negatywny lub wprowadzający w błąd, co podlega wyłącznej 

ocenie Vertiv;  

b. zobowiązuje się prowadzić działalność zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi;  
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c. zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego prawa oraz nie podejmować jakichkolwiek działań, które narażałyby Vertiv lub 

którykolwiek z podmiotów powiązanych Vertiv, na ryzyko kar wynikających z naruszenia obowiązującego prawa, w tym 

amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (United States Foreign Corrupt Practices Act), Antykorupcyjnej 

Konwencji OECD (OECD Anti-Bribery Convention), brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej, brazylijskiej ustawy antykorupcyjnej 

oraz wszelkich innych przepisów antykorupcyjnych obowiązujących w dowolnej jurysdykcji;  

d. zobowiązuje się nie sprzedawać Produktów do użytku w związku z jakąkolwiek bronią jądrową, chemiczną lub biologiczną, 

pociskami lub działaniami wojskowymi, ani nie podejmować żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do wykorzystania 

Produktów w takich celach;  

e. zobowiązuje się nie wykorzystywać Produktów do jakichkolwiek zastosowań jądrowych lub związanych z energią jądrową, chyba 

że otrzyma od właściciela danej placówki jądrowej pismo — uprzednio zatwierdzone w formie pisemnej przez Vertiv — 

zwalniające Vertiv z odpowiedzialności za wszelkie szkody. Wymóg ten ma zastosowanie niezależnie od tego, czy Produkty są 

wykorzystywane w obszarze reaktora obiektu jądrowego, czy w obszarze konwencjonalnym. W przypadku niespełnienia przez 

Resellera postanowień niniejszego punktu, Reseller zobowiązuje się bronić, zabezpieczyć i zwolnić Vertiv z odpowiedzialności z 

tytułu wszelkich roszczeń, pozwów, wyroków i szkód, w tym szkód ubocznych, wynikających z wykorzystywania Produktów do 

konkretnego zastosowania jądrowego lub związanego z energią jądrową, niezależnie od tego, czy takie działanie wynika z 

odpowiedzialności deliktowej, umowej czy jest prowadzone na innej podstawie, w tym z tytułu zarzutów, że odpowiedzialność 

Vertiv wynika z zaniedbania lub odpowiedzialności na zasadzie ryzyka;  

f. zobowiązuje się nie podejmować i podejmie kroki mające na celu zapewnienie, że jego zleceniodawcy, akcjonariusze, udziałowcy, 

wspólnicy, członkowie zarządu, pracownicy, współpracownicy, pośrednicy i inne osoby działające w jego imieniu w związku z 

niniejszymi Warunkami PVP („Osoby Powiązane”) nie będą podejmować w związku z niniejszymi Warunkami PVP żadnych 

działań, które mogłyby skutkować:  

i. zmianą podanego celu, przeznaczenia końcowego lub użytkownika końcowego jakichkolwiek Produktów;  

ii. modyfikacją lub przekształceniem Produktów do przeznaczenia innego niż przeznaczenie końcowe zgłoszone Vertiv; iii. 

wykorzystaniem, przesłaniem, zwolnieniem, eksportem lub reeksportem jakichkolwiek Produktów, technologii lub informacji 

z naruszeniem obowiązujących przepisów, regulacji lub nakazów dotyczących kontroli eksportowej i list sankcyjnych, w tym 

tych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w kraju eksportu, z późniejszymi zmianami, lub 

wymogów dowolnych licencji, upoważnień i wyjątków licencyjnych mających do nich zastosowanie; lub  

iv. przygotowywaniem fałszywych dokumentów lub składaniem fałszywych oświadczeń; oraz  

g. zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zasad Programu, które mają zastosowanie do Resellera, w tym m.in. Wytyczne 

Identyfikacyjne dotyczące Partnerów Kanału Dystrybucyjnego, które są dostępne w Portalu dla Partnerów pod adresem: 

www.vertiv.com i wszystkich pozostałych zasad dostępnych w Portalu dla Partnerów.  

12. W kontekście gwarancji i zwolnień z odpowiedzialności określonych w punkcie 11, Reseller niniejszym:  

a. zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które naraziłyby Vertiv na ryzyko kar wynikających z naruszenia przepisów i 

regulacji obowiązujących w dowolnej jurysdykcji i zabraniających dokonywania nieuprawnionych płatności, w tym między innymi 

łapówek na rzecz osób sprawujących funkcje publiczne, jak np. urzędników jakiegokolwiek rządu lub jakiekolwiek agencji 

czy instytucji, a także na rzecz partii politycznych lub kandydatów na publiczne stanowiska oraz na rzecz jakiegokolwiek 

pracownika dowolnego klienta lub dostawcy; oraz  

b. oświadcza i gwarantuje, że ani on, ani żadna Osoba Powiązana obecnie nie działa, ani w okresie obowiązywania niniejszej umowy 

nie będzie działać w charakterze urzędowym na rzecz lub w imieniu (ani też w chwili obecnej, ani w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy nie stanie się urzędnikiem lub pracownikiem) żadnej publicznej organizacji międzynarodowej bądź rządu lub 

żadnego jego departamentu, agencji, instytucji; ani nie będzie działać jako członek partii politycznej czy kandydat na stanowisko 

polityczne.  

13. Pozycje Resellera i Vertiv są od siebie niezależne, a ich relacje nie stanowią żadnego stosunku agencyjnego, joint venture, czy spółki. 

Ani Reseller ani Vertiv nie mają uprawnień do tworzenia ani podejmowania wyraźnych lub dorozumianych zobowiązań w imieniu 

drugiej strony, ani do działania lub twierdzenia, że działają w charakterze agenta lub przedstawiciela prawnego drugiej strony w 

jakimkolwiek celu.  

14. Niniejsze Warunki PVP podlegają prawu Anglii. Miejscem prowadzenia wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy będą 

wyłącznie sądy angielskie, a strony zgadzają się uznać ich właściwość.  
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15. Prawa przyznane Resellerowi na mocy niniejszych Warunków PVP stanowią osobiste prawa Resellera, chyba że wyraźnie określono 

inaczej w niniejszym dokumencie i żadne prawa ani obowiązki Resellera wynikające z niniejszego dokumentu nie mogą zostać poddane 

sublicencji, scedowane ani przekazane w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Vertiv, którą Vertiv może udzielić lub odmówić 

jej udzielenia według swojego wyłącznego uznania. Wszystkie postanowienia, które ze względu na swój charakter mają pozostać 

wiążące, w tym między innymi zobowiązania do zachowania poufności, pozostają wiążące mimo zakończenia obowiązywania Umowy.  

16. Inne programy motywacyjne lub programy wsparcia oraz zasady mogą zostać wprowadzone, być zarządzane i egzekwowane odrębnie, 

wedle wyłącznego uznania Vertiv. Vertiv zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen lub ofert wsparcia produktowego za 

powiadomieniem Resellera (w tym powiadomieniem o cenie online).  

17. Zgodność z przepisami / konflikty interesów.  

a. Uzgadnia się, że Vertiv będzie miał prawo, wedle własnego uznania, do ujawnienia niniejszych Warunków PVP (z późniejszymi 

zmianami), w tym między innymi naliczonych cen, przyznanych rabatów i prowizji wypłaconych na mocy niniejszego dokumentu, 

amerykańskim agencjom rządowym lub agencjom innych państw, bądź innej osobie, z którą Vertiv zawiera transakcje w roli 

Resellera.  

b. Reseller zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi, z zachowaniem odpowiedniego poziomu szczegółowości, na wszelkie żądania 

Vertiv, zewnętrznych audytorów Vertiv lub doradców Vertiv, dotyczące zgodności Resellera z niniejszymi Warunkami PVP, w 

tym umożliwi kontrolę swoich ksiąg i rejestrów w rozsądnym czasie po otrzymaniu uzasadnionego żądania od Vertiv lub 

wyznaczonej przez Vertiv osoby.  

c. W razie wystąpienia któregokolwiek z zakazanych działań, które opisano powyżej, Reseller niezwłocznie powiadomi o tym Vertiv 

na piśmie, a Vertiv na tej podstawie podejmie decyzję o dalszej współpracy z Resellerem, w tym decyzję o zakończeniu udział 

Resellera w Programie, anulowaniu oczekujących zleceń lub unieważnieniu obowiązujących umów ze skutkiem wstecznym,  

a Reseller zobowiązuje się bezterminowo zabezpieczyć i zwolnić Vertiv z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub szkód 

wynikających z takich zakazanych działań oraz z przyszłego odszkodowania wynikającego z niniejszych Warunków PVP.  


