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Dodatkowe Warunki Sprzedaży i Użytkowania produktów firmy u-blox 

Warunki Użytkowania 

Produkty firmy u-blox dostarczane przez firmę Microdis nie mogą być używane w jakichkolwiek 

systemach uzbrojenia (np. systemach identyfikacji celów lub kierowania pociskami, bombami), w tym 

do testowania i symulacji takich systemów broni.  

Produkty u-blox nie mogą być przeznaczone do użycia jako  komponenty istotne w połączeniu z  

(a) automatycznymi systemami wspomagania prowadzenia pojazdu, lub  

(b) wszelkiego rodzaju urządzeniami lub systemami medycznymi, wspomagającymi ratowanie życia 

lub urządzeniami podtrzymującymi życie (w tym dowolnymi urządzeniami lub systemami 

przeznaczonymi do chirurgicznego wszczepiania do organizmu ludzkiego lub do podtrzymywania 

życia), których wadliwe działanie lub usterka może spowodować poważne obrażenia lub śmierć dla 

użytkownika, lub 

c) wszelkiego rodzaju obiektami jądrowymi, lub 

d) urządzeniami, aplikacjami czy systemami kontroli ruchu lotniczego, lub 

e) wszelkimi innymi urządzeniami, aplikacjami lub systemami, w przypadku których można 

przewidzieć, że uszkodzenie produktu /-ów użytego w takim urządzeniu, aplikacji lub systemie 

doprowadziłoby do śmierci, uszkodzenia ciała lub uszkodzenia mienia. 

Element uważany jest za istotny, gdy jego usterka lub nieprawidłowe działanie może spowodować 

awarię urządzenia lub systemu lub może wpłynąć na skuteczność działania takiego urządzenia lub 

systemu. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku każdorazowego użycia, do 

którego nie są przeznaczone Produkty dostarczane przez Microdis, zabezpieczając jednocześnie firmę 

Microdis i u-blox przed roszczeniami wynikającymi z takiego użytkowania.  

„Ograniczenia w Użytkowaniu” produktów pracujących w sieci łączności komórkowej („cellular 

products”) 

"2G" oznacza jeden lub więcej z następujących standardów: GSM, GPRS, EDGE.  

"3G" oznacza jeden lub więcej z następujących bezprzewodowych standardów transmisji: rodziny 

CDMA2000 (np. CDMA2000 1xRTT, 1xEV-DO, 1xEV-DO Rev. A, 1xEV-DO Rev B.), WCDMA (np. UMTS , 

HSDPA, HSUPA, HSPA +), TD-CDMA i TD-SCDMA oraz wszelkie korekty lub aktualizacje 

któregokolwiek z powyższych. Każdy standard 3G obejmuje jeden lub więcej standardów 2G, z 

wyjątkiem rodziny standardów CDMA2000.  

"4G" oznacza (i) wszystkie obecne jak i przyszłe wersje (począwszy od 8.) standardu opartego na 

OFDM, wynikającego z projektu Long Term Evolution (LTE)  oraz projektu Long Term Evolution 

Advanced (LTE Advanced), każdy w ramach 3rd Generation Partnership Project (3GPP) oraz wszelkie 

ulepszenia i poprawki do niego.  

"Aplikacja Wbudowana" oznacza użycie dowolnego zestawu, modułu lub modemu, w tym dowolnego 

modemu 3G lub 4G, wbudowanego w innym produkcie w taki sposób, że użytkownik końcowy nie 

może takiego zestawu, modemu lub modułu podłączać lub odłączać od produktu bez użycia 

narzędzia. 
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Produkt pracujący w sieci łączności komórkowej, wskazany w potwierdzeniu zamówienia firmy 

Microdis podlega następującym ograniczeniom użytkowania ("Ograniczenia w Użytkowaniu"):  

"2G_M2M" oznacza moduł 2G, który może być używany i sprzedawany wyłącznie do użytku w 

aplikacjach, w których nie ma funkcji głosowych, z wyjątkiem dodatkowej funkcjonalności 

pomocniczej , niewykorzystywanej w normalnym trybie pracy, oraz które muszą być fizycznie 

zintegrowane lub połączone z jednym lub większą ilością następujących rodzajów produktów: 

odczyty liczników, automaty vendingowe, systemy bezpieczeństwa i nadzoru, zarządzanie ruchem lub 

kontrolą, systemy zarządzania flotą lub przedmiotami, systemy inteligentnych sieci, systemy nadzoru 

i kontroli w przemyśle, telematyka, e-call, router, śledzenie mobilne, śledzenie ludzi i zwierząt, 

samodzielne przemysłowe urządzenia PDA, sprzęt do punktów sprzedaży, faksy, kserokopiarki, 

bankomaty, urządzenia do monitorowania zdrowia i podobne kategorie produktów M2M. Moduły 2G 

M2M, które wykorzystują funkcje głosowe w normalnym trybie pracy, mogą być używane i 

sprzedawane wyłącznie do użytku w:  

i) telefonach samochodowych i komputerach podłączonych na stałe do samochodu,  

ii) telefonach stacjonarnych lub  

iii) stacjonarnych terminalach bezprzewodowych.  

"2G_Consumer" oznacza moduł 2G, który musi być fizycznie zintegrowany w urządzeniu, które jest  

a) zaprojektowane, wyprodukowane lub sprzedawane do użytku przez osoby fizyczne do celów 

rozrywkowych, komunikacyjnych lub produktywności, a nie do produkcji, a którego podstawowa 

funkcja i zastosowanie nie jest związane z bezprzewodową komunikacją głosową i należy do jednej z 

następujących kategorii produktów: kamery, modemy w formie kart PC, pamięci USB, urządzenia 

PND, komputery przenośne, gry i podobne urządzenia rozrywkowe, komunikacyjne, lub  

b) komputerem, w tym między innymi komputerem osobistym, laptopem, tabletem, czytnikiem e-

booków, netbookiem, mobilnym urządzeniem internetowym (MID) lub komputerem mobilnym Ultra 

Mobilnym UMPC.   

"2G_Handset", "3G_Handset", "4G_Handset" oznacza moduł 2G, 3G lub 4G, który musi być fizycznie 

zintegrowany z urządzeniem wprowadzonym do obrotu i sprzedawanym do użytku w produkcie 

końcowym w ostatecznej postaci gotowej do użycia przez użytkownika końcowego (lub zasadniczo 

wykonany w postaci częściowej lub złożonej do końcowej produkcji, pakowania, sprzedaży i 

dystrybucji), które  

a) zawiera niezbędny sprzęt i/lub oprogramowanie umożliwiające komunikację głosową (w tym, bez 

ograniczeń, z wykorzystaniem komórkowego kanału głosowego, VOIP lub w inny sposób) bez 

konieczności łączenia z innym urządzeniem (choć konieczność połączenia z oddzielnym mikrofonem 

lub głośnikiem, takim jak słuchawka Bluetooth [np.typu smart watch] nie dyskwalifikuje produktu 

jako Handset); i  

b) jest zaprojektowane do wygodnego noszenia przez osobę (np. w ręce, na nadgarstku, na uchu lub 

w kieszeni) lub w jej pojeździe. Przykładowo,  Handset’y obejmują bez ograniczeń, urządzenia 

powszechnie określane w branży jako telefony komórkowe (standardowe i specjalizowane), 

smartfony, wszelkie pozostałe rodzaje telefonów w tym dedykowane do określonych zadań np. 

multimedialnych 
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"3G_M2M", "4G_M2M" oznacza moduł 3G lub 4G, który jest używany wyłącznie do trwałej integracji 

w kompletnym urządzeniu lub jego części takim jak: 

(1) miernik mediów ,  

(2) automat vendingowy,  

(3) kontener ładunkowy, 

(4) bankomat, 

(5) urządzenie POS, 

(6) system do zdalnego monitoringu, sterowania i automatyki, 

(7) znak cyfrowy lub billboard cyfrowy, 

(8) przenośne urządzenie medyczne lub aparatura medyczna do leczenia schorzenia medycznego (np. 

defibrylator), 

(9) system alarmowy lub inny system bezpieczeństwa, 

(10) przenośne urządzenia wykorzystywane do śledzenia ludzi, zwierząt domowych, zwierząt 

gospodarskich, dzikiej przyrody lub towarów, pod warunkiem, że wyżej wymieniony sprzęt lub 

urządzenia:  

 (i) albo 

(A) przesyłają tylko dane (tzn nie obsługują dwukierunkowej komunikacji głosowej i nie 

zapewniają ani nie zawierają żadnych bezpośrednich złączy i/lub pinów przeznaczonych do 

obsługi wejścia/wyjścia audio lub mikrofonu lub środków do łączenia mikrofonu [czy przez 

połączenie przewodowe czy bezprzewodowe] z takim urządzeniem), albo   

(B) są w stanie przesyłać i odbierać dwukierunkową komunikację głosową do i z maksymalnie 

pięciu (5) zaprogramowanych numerów telefonicznych, które można zmienić tylko w trybie 

konfiguracji i które można wywołać :  

(i) automatycznie (na przykład w nagłych sytuacjach, wypadkach lub wykrytych 

wtargnięciach) i/lub  

(ii) ręcznie po upływie okresu aktywacji nie mniej niż dwie minuty po zmianie numeru 

telefonu (e.g. zaprogramowany numer telefonu nie może zostać wywołany w tym 

okresie) pod warunkiem, że urządzenie nie jest smartfonem ani innym telefonem 

bezprzewodowym, 

 oraz  

(ii) i nie może zapewnić bezprzewodowego punktu dostępowego dla innych urządzeń abonenckich za 

pomocą odpowiedniej technologii 3G lub 4G lub innej technologii bezprzewodowej.  

"3G_Telematics", "4G_Telematics" oznacza moduł 3G lub 4G, który jest używany tylko do stałej 

integracji w urządzeniu, które : 

(i) jest wbudowane i nie można go odłączyć od samochodu, ciężarówki, autobusu lub 

statku, i (ii) nie jest w stanie inicjować ani odbierać połączeń odpowiednio 3G lub 4G, 

chyba że takie urządzenie jest fizycznie i elektrycznie połączone z samochodem, 

ciężarówką, autobusem lub statkiem. Modułu 3G lub 4G Telematics nie można 

podłączyć ani odłączyć od pojazdu przez użytkownika końcowego, nie tracąc 

możliwości inicjowania lub odbierania transmisji komunikacji bezprzewodowej.  
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"3G_Laptop", "4G_Laptop"  oznacza moduł 3G lub 4G, który jest używany tylko do trwałej integracji 

w kompletnym terminalu użytkownika końcowego, który  

(i) jest przeznaczony głównie do użytku jako komputer osobisty,  

(ii) zawiera klawiaturę z co najmniej 26 klawiszami,  

(iii) ma nieskładany ekran o przekątnej ekranu co najmniej 7 cali (lub w największym 

wymiarze),  

(iv) waży co najmniej kilogram, i  

(v) zawiera wskaźnik, ekran dotykowy, rollerball lub touchpad, aby przesunąć kursor. 

Modułu 3G lub 4G Laptop nie można podłączyć ani odłączyć od terminala przez 

użytkownika końcowego bez użycia narzędzia.  

"3G_Other", "4G_Other" to moduły 3G lub 4G, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii. 

Komunikacja poprzez wbudowany modem in-band, dedykowany do systemów bezpieczeństwa (jak e-

Call), może być używana wyłącznie w sytuacjach zagrożenia (wypadek).  

Honorowanie „Ograniczeń w Użytkowaniu” produktu: 

Klient wyraźnie potwierdza i akceptuje, że  

a) produkty firmy u-blox pracujące w sieci łączności komórkowej zakupione przez Klienta z firmy 

Microdis mogą być używane przez Klienta wyłącznie w ograniczonych celach określonych w 

obowiązujących „Ograniczeniach w Użytkowaniu”, i  

b) o ile niniejszy ustęp nie stanowi inaczej, Produkty nie mogą być odsprzedawane przez Klienta. 

Klient niniejszym potwierdza i zgadza się używać Produkty zgodnie z potwierdzonymi przez niego 

ograniczeniami.  

Audit: Na uzasadnioną prośbę Microdis, złożoną w dowolnym czasie w ciągu pięciu (5) lat od 

dostarczenia produktów komórkowych u-blox, Klient wyraża zgodę na udostępnienie firmie Microdis 

swoich ksiąg, rejestrów i umów z klientami wyłącznie w celu umożliwienia firmie Microdis 

potwierdzenia że Klient zastosował się do „Ograniczeń w Użytkowaniu” przedstawionych tutaj. 


