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CZĘŚĆ PIERWSZA OWU 

- WARUNKI UMOWY 

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1. Niniejsze ogólne warunki umów („OWU”) stosują się do Umowy zawieranej przez Columbus 
Energy S.A. („Columbus”) z Klientem biznesowym (przedsiębiorcą) dotyczącej produktów i 
usług Columbus w obszarze elektromobilności.  

1.2. OWU stanowi zbiór zasad i postanowień, które mają zastosowanie do Umowy zawartej z 
Klientem oraz stanowi integralną część Umowy. 

1.3. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią niniejszych OWU, pierwszeństwo 
mają zapisy samej Umowy. 

1.4. OWU dzieli się na cztery części odnoszące się do następujących obszarów: 
a. Część pierwsza OWU: Warunki Umowy, 
b. Część druga OWU: Postanowienia szczególne dotyczące NEXITY,  
c. Część trzecia OWU: Warunki Gwarancji, 
d. Część czwarta OWU: Usługi Serwisowe, 
e. Część piąta OWU: Cennik Usług Serwisowych. 

1.5. W zależności od rodzaju Umowy niniejsze OWU stosuje się w takim zakresie i w takiej części, 
w jakim wskazano w poszczególnych postanowieniach OWU. Jeśli dane postanowienia nie 
zawęża jego stosowania, stosuje się je do każdej Umowy. W szczególności: 

a. Do każdej Umowy stosuje się pkt 1-3, pkt 6, pkt 14-19 części pierwszej OWU; 
b. Nadto w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży i montażu Stacji Ładowania stosuje się 

postanowienia części pierwszej OWU w zakresie pkt 4 oraz pkt 7, część trzecią OWU, a jeśli 
stanowi tak Umowa również część drugą i czwartą OWU. Część piąta OWU stosuje się w 
każdym przypadku, jeśli stosuje się część czwarta OWU; 

c. Nadto w przypadku zawarcia Umowy na pełnienie roli Operatora stosuje się postanowienia 
części pierwszej OWU w zakresie pkt 4, pkt 5, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 10, części drugiej OWU, 
części trzeciej OWU, części czwartej OWU i części piątej OWU; 

d. Nadto w przypadku zawarcia Umowy na świadczenie Usług Wsparcia Operatora stosuje się 
postanowienia części pierwszej OWU w zakresie pkt 4, pkt 5, pkt 7, pkt 9 oraz pkt 10, części 
drugiej OWU, części trzeciej OWU, części czwartej OWU i części piątej OWU. 

e. W przypadku zawarcia Umowy abonamentowej stosuje się postanowienia części pierwszej 
OWU w zakresie pkt 11-13, części drugiej OWU, części trzeciej OWU, części czwartej OWU i 
części piątej OWU. 

2. DEFINICJE  

2.1. Na potrzeby zawartej Umowy Strony ustalają następujące znaczenie poniżej zdefiniowanych 
terminów pisanych z wielkiej litery:  

Awaria - oznacza usterkę, wadę lub uszkodzenie Stacji Ładowania, które objęte są Gwarancją, 
która ujawniła się i została zgłoszona w okresie obowiązywania Gwarancji; 
BOK - oznacza Biuro Obsługi Klienta Columbus Energy S.A.; 
Cena – oznacza cenę wykupu Stacji Ładowania przez Korzystającego ze Stacji Ładowania 
określoną w Umowie abonamentowej. Jeżeli Umowa lub OWU posługuje się określeniem Ceny bez 
dodatkowych dookreśleń, pojęcie to odnosi się do kwoty wykupu bez pomniejszeń, które można 
zastosować zgodnie z Umową; 
Cennik, Cennik Usług Serwisowych – oznacza aktualny cennik Usług Serwisowych świadczonych 
przez Columbus; 
Columbus – oznacza spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31-
358 Kraków, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, posiadającą numer NIP: 
9492163154, numer REGON: 241811803, z kapitałem zakładowym w wysokości 76.506.967,53 zł, 
w całości opłaconym; 
Czas Reakcji - oznacza maksymalny okres czasu od momentu potwierdzenia otrzymania 
prawidłowego Zgłoszenia przez Columbus do momentu poinformowania Klienta o przystąpieniu do 
działań lub podjęcia pierwszej czynności w ramach Usługi Serwisowej PREMIUM (w zależności od 
tego, które nastąpi wcześniej); 
Części zamienne - oznaczają części niezbędne do usunięcia usterki, w tym Awarii, poprzez ich 
użycie w miejsce wadliwych lub uszkodzonych elementów Stacji Ładowania w celu 
przeprowadzenia naprawy; 
Dostawca Usług Ładowania - oznacza podmiot świadczący usługi ładowania obejmujące ładowanie 
oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury Stacji Ładowania, na potrzeby ładowania 
pojazdów Użytkowników, zgodnie z Ustawą o elektromobilności. W przypadku, gdy na Stacji 
Ładowania wdrożono Oprogramowanie NEXITY, NEXITY będzie określane zamiennie także jako 
Dostawca Usług Ładowania; 
Dzień roboczy – oznacza dzień inny niż sobota lub inny niż dzień ustawowo wolny od pracy 
pomiędzy godzinami 8 a 16; 
E-Taryfa – oznacza grupę taryfową dla odbiorców przyłączonych do sieci, którzy wykorzystują 
energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i 
świadczenia na niej usług ładowania; 
Gwarancja – oznacza gwarancję udzieloną przez Columbus w odniesieniu do Stacji Ładowania 
objętej Umową, realizowaną zgodnie z warunkami określonymi w części trzeciej OWU: Warunki 
Gwarancji; 
Klient – oznacza Stronę Umowy z Columbus zamawiającą Stację Ładowania i (jeśli dotyczy) inne 
usługi dotyczące Stacji Ładowania na podstawie Umowy. W zależności od rodzaju zawartej Umowy 
Klient będzie określany w treści niniejszego OWU jako: Właściciel Stacji Ładowania lub 
Korzystający ze Stacji Ładowania. Postanowienia odnoszące się ogólnie do Klienta stosują się 
zarówno do Właściciela Stacji Ładowania, jak i Korzystającego ze Stacji Ładowania;  
Kodeks cywilny, KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz.U.2020.1740 t.j.);  
Korzystający ze Stacji Ładowania - oznacza Klienta, będącego Stroną Umowy abonamentowej z 
Columbus;  
Koszty dot. Stacji Ładowania – oznaczają wszelkie koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem, 
eksploatacją Stacji Ładowania, w tym w szczególności koszty jej konserwacji, koszty jej serwisu (w 
tym wynagrodzenie Columbus z tytułu odpłatnych Usług Serwisowych), napraw, Koszty EE, koszty 
związane z wdrożonym lub zainstalowanym na Stacji Ładowania oprogramowaniem, a także 
wszelkie opłaty i należności, w tym publicznoprawne, związane ze Stacją Ładowania i jej 
eksploatacją, w tym także opłaty należne do Urzędu Dozoru Technicznego, podatki dotyczące Stacji 
Ładowania, obciążenia nakładane przez Urząd Regulacji Energetyki, jak również inne opłaty o 
charakterze publicznoprawnym pobierane od Stacji Ładowania bądź Operatora Stacji Ładowania na 

podstawie Ustawy o elektromobilności lub innych przepisów z tego obszaru. W razie zmiany 
przepisów prawa, w szczególności w razie wzrostu obciążeń o charakterze publicznoprawnym, 
związanych ze Stacją Ładowania, zwiększone obciążenia uwzględniane są w Kosztach dot. Stacji 
Ładowania. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Koszty dot. Stacji Ładowania ponosi samodzielnie 
Klient. Koszty dot. Stacji Ładowania nie obejmują kwot ew. kar administracyjnych lub innych 
należności nakładanych z związku z naruszeniem przepisów prawa; 
Koszty EE – oznaczają koszty netto zużycia energii elektrycznej, stanowiące sumę Kosztów EE na 
potrzeby ładowania oraz Kosztów EE na potrzeby Stacji Ładowania definiowanych w zależności od 
kontekstu; 
Koszty EE na potrzeby ładowania – oznaczają iloczyn Kosztu 1 kWh (w zależności od kontekstu) i 
ilości kWh energii elektrycznej zużytej na potrzeby usług ładowania świadczonych przez danego 
Dostawcę Usług Ładowania; 
Koszty EE na potrzeby Stacji Ładowania – oznaczają iloczyn Kosztu 1 kWh (w zależności od 
kontekstu) i ilości kWh energii elektrycznej zużytej na potrzeby Stacji Ładowania. W przypadku, gdy 
na Stacji Ładowania wdrożono Oprogramowanie NEXITY, ilość energii elektrycznej na potrzeby 
Stacji Ładowania wylicza się poprzez odjęcie od wskazań licznika dedykowanego Stacji Ładowania 
ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby ładowania wskazanej przez NEXITY za pomocą 
Oprogramowania NEXITY; 
Koszt 1 kWh – oznaczają koszt netto zużycia 1 kWh (kilowatogodziny) energii elektrycznej. Koszt 
ten oblicza się w następujący sposób: 

a. w przypadku, gdy Stacja Ładowania jest podłączona do sieci wewnętrznej Klienta lub jest 
przyłączona do odrębnego przyłącza (bezpośrednio do OSD), a stroną umowy z OSD jest 
Klient: Koszt 1 kWh oblicza się uwzględniając wyłącznie koszty i opłaty przypadające na 1 
kWh związane z poborem i zużyciem energii elektrycznej (tj. zależne od ilości pobranej i 
zużytej energii elektrycznej). Nie uwzględnia się m.in. kosztów ani opłat stałych 
niezwiązanych z poborem i zużyciem energii elektrycznej (tj. kosztów i opłat niezależnych od 
ilości pobranej energii elektrycznej), w tym w szczególności nie uwzględnia się opłaty za moc 
zamówioną, opłaty stałej sieciowej, opłaty przejściowej, opłaty abonamentowej; 

b. w przypadku, gdy Stacja Ładowania jest podłączona bezpośrednio do sieci OSD a stroną 
umowy z OSD jest Columbus: Koszt 1 kWh oblicza się uwzględniając przypadające na 1 kWh 
wszelkie koszty i opłaty energii elektrycznej, zarówno związane z poborem i zużyciem energii 
elektrycznej (tj. zależne od ilości pobranej i zużytej energii elektrycznej), jak i koszty i opłaty 
stałe niezwiązane z poborem i zużyciem energii elektrycznej (tj. koszty i opłaty niezależne od 
ilości pobranej energii elektrycznej), w tym w szczególności uwzględnia się opłatę za moc 
zamówioną, opłatę stałą sieciową, opłatę przejściową, opłatę abonamentową;  

c. Koszt 1 kWh jest podawany i aktualizowany wraz z każdą zmianą innym Stronom Umowy 
przez podmiot posiadający umowę ze sprzedawcą energii elektrycznej.  

Miejsce Montażu – oznacza miejsce wykonania Montażu Stacji Ładowania na Nieruchomości 
określone zgodnie z Umową, oznaczone wstępnie na szkicu sytuacyjnym lokalizacji Stacji 
Ładowania (będącym załącznikiem do Umowy), które w wyniku procesu projektowania, uzgodnień 
między Stronami i koniecznymi podmiotami zewnętrznymi zostanie finalnie uznane, oznaczone 
i przedstawione w dokumentacji powykonawczej dla celów wniosku o badanie wstępne 
wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego; 
Montaż – oznacza usługę montażu komponentów Stacji Ładowania na Nieruchomości świadczoną 
przez Columbus na podstawie Umowy; 
Multiserwis - oznacza tryb wykonywania przez Columbus Usług Serwisowych i innych prac 
polegający na łączeniu i kumulowaniu różnego rodzaju prac z jednej lokalizacji lub wielu lokalizacji 
w strefie o promieniu 3 km wykonywanych w jednym dniu. Może dotyczyć także realizacji Napraw 
Gwarancyjnych w zakresie wskazanym w Warunkach Gwarancji (części trzeciej OWU);   
Naprawa Gwarancyjna - oznacza naprawę Awarii objętej Gwarancją przeprowadzoną przez 
Columbus; 
NEXITY - oznacza spółkę pod firmą NEXITY Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. 
Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000301483, NIP: 8971739404, REGON: 020684224, o  kapitale 
zakładowym w wysokości 6.000.000,00 zł, opłaconym w całości; 
Nieruchomość – oznacza nieruchomość wskazaną w Umowie, do której Klient posiada tytuł prawny 
uprawniający Klienta do jej wykorzystania w celu wybudowania lub posadowienia Stacji Ładowania; 
Odbiorca Przekazu – oznacza osobę lub podmiot, względem którego Przekazujący powinien 
spełnić świadczenie; 
Operator Ogólnodostępnej Stacji Ładowania – oznacza podmiot odpowiedzialny za budowę, 
zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty 
Ogólnodostępnej Stacji Ładowania, zgodnie z Ustawą o elektromobilności; 
Operator Prywatnej Stacji Ładowania – oznacza podmiot będący właścicielem (niepublicznej) 
Prywatnej Stacji Ładowania lub podmiot nią zarządzający będący Klientem, zgodnie z Ustawą o 
elektromobilności; 
Operator Stacji Ładowania, Operator – w zależności od kontekstu: Operator Ogólnodostępnej Stacji 
Ładowania lub Operator Prywatnej Stacji Ładowania; 
Oprogramowanie, Oprogramowanie NEXITY, Oprogramowanie xOS – oznacza oprogramowanie 
udostępniane przez NEXITY, służące do prowadzenia działalności w obszarze elektromobilności i 
energetyki rozproszonej związanej z obsługą Stacji Ładowania oraz świadczeniem usług ładowania 
pojazdów elektrycznych, w tym zarządzania i monitorowania Stacji Ładowania, dokonywania 
rozliczeń oraz wypełniania związanych z komunikacją Stacji Ładowania na zewnątrz obowiązków 
spoczywających na Operatorze Ogólnodostępnej Stacji Ładowania lub Operatorze Prywatnej Stacji 
Ładowania lub Dostawcy Usług Ładowania; 
Okres rozliczeniowy – w braku innych postanowień Umowy, oznacza miesiąc kalendarzowy jako 
przedział czasowy wyodrębniony ze względu na konieczność uregulowania rozliczeń lub należności 
wynikających z Umowy; 
OWU – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umowy, będące integralną częścią Umowy zawieranej 
pomiędzy Klientem a Columbusem; 
Partner Finansowy Columbus – oznacza instytucję finansową współpracującą z Columbus 
oferującą usługi finansowania Klienta w celu zakupu Stacji Ładowania, w szczególności leasing; 
Producent, Producent Stacji Ładowania - oznacza firmę Jiangsu Wanbang Dehe New Energy 
Technology Co., LTD. bądź inny podmiot, od którego Columbus nabywa Stację Ładowania w celu 
zrealizowania Umowy z Klientem; 
Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta - oznacza Klienta - przedsiębiorcę będącego osobą 
fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego 
przedsiębiorcy, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy 
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego 
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;  
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Przeglądy Gwarancyjne - oznaczają przeglądy Stacji Ładowania niezbędne dla zachowania 
ważności Gwarancji zgodnie z warunkami Gwarancji, przeprowadzane przez Columbus jako Usługa 
Serwisowa zgodnie z OWU (część czwarta OWU: Usługi Serwisowe) bądź innego autoryzowanego 
dystrybutora współpracującego z Producentem Stacji Ładowania; 
Przychód Netto – oznacza ogół środków pieniężnych uzyskanych od Użytkowników tytułem opłat 
za świadczoną im usługę ładowania z wykorzystaniem Stacji Ładowania, przez Operatora 
Ogólnodostępnej Stacji Ładowania lub Operatora Prywatnej Stacji Ładowania bezpośrednio lub za 
pośrednictwem Dostawców Usług Ładowania, w danym okresie rozliczeniowym, bez pomniejszania 
tych kwot o Koszty dot. Stacji Ładowania, w tym także opłaty należne na rzecz danego Dostawcy 
Usług Ładowania; 
Przekaz – oznacza uzgodnienie, na podstawie którego Strona (Przekazujący) przekazuje drugiej 
Stronie (Odbiorcy Przekazu) należne jej świadczenie NEXITY (jako Przekazanego), upoważniając 
tym samym Odbiorcę Przekazu do przyjęcia, a NEXITY jako Przekazanego do spełnienia 
świadczenia na rachunek Przekazującego (zgodnie z art. 9212 KC); 
Przekazany – oznacza osobę lub podmiot spełniający świadczenie na rzecz Odbiorcy Przekazu z 
upoważnienia Przekazującego; 
Przekazujący – oznacza osobę lub podmiot, który zobowiązany jest do spełnienia świadczenia na 
rzecz Odbiorcy Przekazu; 
Siła Wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od 
woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub 
w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 
zachowaniu należytej staranności wymaganej od Stron; 
Stacja Ładowania – oznacza określone w Umowie: 

a. urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania lub wolnostojący obiekt budowlany z 
zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania, wskazane w Umowie, 

wraz z: 
b. instalacją zasilania prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego, 

obejmującą: okablowanie przyłączeniowe (do 30 mb) oraz zestaw zabezpieczeń 
elektrycznych (ochrona przed porażeniem, przeciążeniem i przeciwprzepięciowa), o ile są one 
dostarczane przez Columbus, 

oraz 
c. infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą: oznaczenie stoiska postojowego zastrzeżonego dla 

pojazdów elektrycznych (dla stacji ogólnodostępnej zgodnie z wymaganiami i praktykami 
rynkowymi), ochronę mechaniczną stacji przed najechaniem lub uderzeniem przez pojazd 
(odbojnik/lub barierka zabezpieczająca), układ pomiarowy dla celów rozliczenia energii 
elektrycznej, inne elementy montażowe i instalacyjne, o ile są one dostarczane przez 
Columbus, 

d. a w przypadku Stacji Ładowania Go Power 360 z niezależną stacją zasilania - także wraz z tą 
stacją zasilania, dostarczaną przez Columbus, 

które będą instalowane na Nieruchomości w Miejscu Montażu i będą przedmiotem sprzedaży, 
montażu lub innych usług świadczonych przez Columbus zgodnie z Umową; 

Umowa z Dostawcą Usług Ładowania – oznacza umowę pomiędzy Operatorem Ogólnodostępnej 
Stacji Ładowania lub Operatorem Prywatnej Stacji Ładowania a Dostawcą Usług Ładowania, a w 
szczególności Umowę z NEXITY jako Dostawcą Usług Ładowania dotyczącą Oprogramowania dla 
Stacji Ładowania oraz świadczenia usług ładowania przez NEXITY; 
Umowa, Umowa Główna - oznacza umowę zawartą pomiędzy Klientem a Columbus (wraz z 
załącznikami) stanowiącą (i) Umowę sprzedaży i montażu Stacji Ładowania albo (ii) Umowę na 
pełnienie roli Operatora albo (iii) Umowę na świadczenie Usług Wsparcia Operatora albo (iv) Umowę 
abonamentową;  
Umowa abonamentowa – oznacza Umowę stanowiącą umowę montażu oraz dzierżawy stacji 
ładowania w systemie abonamentowym zawartą pomiędzy Korzystającym ze Stacji Ładowania a 
Columbus; 
Umowa sprzedaży i montażu Stacji Ładowania – oznacza Umowę stanowiącą umowę sprzedaży 
i montażu stacji ładowania zawartą pomiędzy Właścicielem Stacji Ładowania a Columbus; 
Umowa na pełnienie roli Operatora – oznacza Umowę stanowiącą umowę sprzedaży i montażu 
stacji ładowania oraz na pełnienie roli operatora ogólnodostępnej stacji ładowania zawartą 
pomiędzy Właścicielem Stacji Ładowania a Columbus; 
Umowa na świadczenie Usług Wsparcia Operatora – oznacza Umowę stanowiącą umowę 
sprzedaży i montażu stacji ładowania oraz na świadczenie usług wsparcia operatora zawartą 
pomiędzy Właścicielem Stacji Ładowania a Columbus; 
Umowa z NEXITY - oznacza umowę zawieraną pomiędzy NEXITY a Operatorem Ogólnodostępnej 
Stacji Ładowania lub Operatorem Prywatnej Stacji Ładowania, która dotyczy Oprogramowania 
NEXITY tj. jego wdrożenia, eksploatacji i utrzymania w odniesieniu do Stacji Ładowania oraz 
świadczenia usług ładowania na tej stacji przez NEXITY. W przypadku Stacji Ładowania 
z Oprogramowaniem NEXITY, termin Umowa z NEXITY może być stosowany zamiennie z terminem 
Umowa z Dostawcą Usług Ładowania; 
Urządzenie – oznacza urządzenie określone w Umowie, z co najmniej jednym punktem ładowania, 
służące do świadczenia usług ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych dla 
Użytkowników, stanowiące element Stacji Ładowania; 
Usługi Serwisowe – oznacza usługi świadczone przez Columbus na warunkach określonych w OWU 
(część czwarta: Usługi Serwisowe oraz część piąta: Cennik Usług Serwisowych);  
Usługa Serwisowa PREMIUM - Usługa Serwisowa świadczona przez Columbus z wykorzystaniem 
Zdalnego Dostępu; 
Usługi Wsparcia Operatora - usługi wsparcia w realizacji przez Właściciela Stacji Ładowania zadań 
Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania opisane w Umowie, świadczone przez Columbus z 
wykorzystaniem Stacji Ładowania;  
Ustawa o elektromobilności - oznacza ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz 908, t.j.); 
Użytkownik – oznacza użytkownika pojazdu zasilanego w energię elektryczną, a także użytkownika 
każdego innego pojazdu, który z usługi ładowania może korzystać;   
Właściciel Stacji Ładowania – oznacza Stronę Umowy z Columbus w przypadku: (i) Umowy 
sprzedaży i montażu Stacji Ładowania albo (ii) Umowy na pełnienie roli Operatora albo (iii) Umowy 
na świadczenie Usług Wsparcia Operatora przez Columbus; 
Wynagrodzenie Columbus – oznacza wynagrodzenie należne Columbus z tytułu sprzedaży Stacji 
Ładowania oraz świadczenia usługi Montażu określone w Umowie; 
Wynagrodzenie za Usługi Wsparcia Operatora – oznacza wynagrodzenie należne Columbus z tytułu 
świadczenia Usług Wsparcia Operatora określone w Umowie; 
Zdalny Dostęp, Zdalny Dostęp do Stacji Ładowania – zdalna kontrola Stacji Ładowania przy 
wykorzystaniu Oprogramowania NEXITY, umożliwiająca w szczególności uzyskanie zdalnego 
dostępu do danych o Stacji Ładowania, jej monitorowanie, diagnozowanie, zarządzanie, 
konfigurowanie, wyłączanie lub włączanie, usuwanie niektórych usterek;  

Zgłoszenie - oznacza zgłoszenie usterki – na potrzeby Usług Serwisowych świadczonych przez 
Columbus - dokonywane przez Klienta lub przekazywane do Columbus przez NEXITY spełniające 
warunki określone w części czwartej OWU: Usługi Serwisowe; 
Zgłoszenie Awarii - oznacza zgłoszenie Awarii dokonywane przez Klienta spełniające warunki 
wynikające z części trzeciej OWU: Warunki Gwarancji; 
Zysk – oznacza różnicę kwoty Przychodu Netto uzyskanego przez Operatora Ogólnodostępnej 
Stacji Ładowania lub Operatora Prywatnej Stacji Ładowania w związku z wykorzystaniem Stacji 
Ładowania oraz wszystkich Kosztów dot. Stacji Ładowania, w tym należnych opłat na rzecz 
Dostawcy Usług Ładowania (Dostawców Usług Ładowania), Kosztów EE oraz innych kosztów i 
opłat, które – na podstawie Umowy i/lub innych porozumień pokrywane są przez Stronę lub Strony. 
3. WARUNKI MONTAŻU STACJI ŁADOWANIA PRZEZ COLUMBUS 

3.1. W ramach realizacji Umowy Columbus zobowiązuje się, że: 
a. Przygotuje i dostarczy Stację Ładowania, w tym niezbędną infrastrukturę potrzebną do 

podłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej w Miejscu Montażu oraz infrastrukturę 
towarzyszącą; 

b. wykona usługę Montażu Stacji Ładowania, zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi oraz w 
oparciu o wiedzę i doświadczenie Columbus (know-how) i zalecenia Producenta; 

c. w ramach usługi Montażu Columbus wykona w szczególności przyłączenie Stacji Ładowania 
do sieci wewnętrznej Klienta (bez konieczności budowania osobnego przyłącza), za 
wyjątkiem przypadku wyboru przez Klienta wariantu Go Power 360 z niezależną stacją 
zasilania, w którym Columbus – w ramach usługi Montażu – wykona także niezależną stację 
zasilania; 

d. dokona uzgodnień przedmontażowych, a w razie potrzeby przeprowadzi - przez Inspektora 
wskazanego przez Columbus - Wizję Przedmontażową w kontekście Montażu Stacji 
Ładowania na Miejscu Montażu, zakończoną Protokołem Wizji Przedmontażowej, w zakresie: 

i. określenia i uzgodnienia z Klientem Miejsca Montażu Stacji Ładowania dla celów 
projektowych i instalacyjnych,  

ii. rekomendacji co do zastosowanych u Klienta rozwiązań szczegółowych takich jak 
ustalenia dotyczące infrastruktury towarzyszącej w ramach Stacji Ładowania (w 
szczególności oznakowanie, zabezpieczenia mechaniczne), 

iii. uzgodnień dotyczących instalacji zasilania niezbędnej do podłączenia Stacji Ładowania 
(pod warunkiem udostępnienia Inspektorowi wszelkiej niezbędnej dokumentacji), 

przy czym Columbus nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dotyczące Miejsca Montażu, w 
tym infrastruktury, dokonane przez Klienta lub w uzgodnieniu z Klientem w okresie od dnia 
podpisania Protokołu Wizji Przedmontażowej do dnia podpisania Protokołu Odbioru Stacji 
Ładowania;  

e. w zakresie dostosowanym do Stacji Ładowania i jej sposobu użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem:  

i. opracuje dokumentację projektową niezbędną dla Montażu Stacji Ładowania, 
ii. pozyska wszelkie wymagane zezwolenia, decyzje, uzgodnienia, warunki, 

iii. podejmie - jeśli będzie to wymagane - starania w przedmiocie uzyskania zgody 
konserwatora zabytków; 

f. zamontuje Stację Ładowania bez wad w terminie określonym w Umowie. Strony mogą – bez 
zmiany Umowy – wspólnie uzgodnić przedłużenie terminu Montażu określonego w Umowie. 
W przypadku, gdy opóźnienie, przedłużanie się czasu Montażu lub oczekiwania na Montaż 
nastąpi z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Siły Wyższej bądź z uwagi na przebieg 
postępowań lub procedur przed odpowiednimi organami administracji, urzędami lub innymi 
instytucjami, termin Montażu zostanie odpowiednio dostosowany i nowy termin Montażu 
zostanie wyznaczony przez Columbus z uwzględnieniem tych okoliczności; 

g. przeszkoli Klienta z obsługi Stacji Ładowania i przekaże dokumenty niezbędne do jej 
prawidłowej obsługi; 

h. wykona i dostarczy Klientowi dokumentację powykonawczą Stacji Ładowania. 
3.2. Klient zobowiązuje się, że: 

a. będzie współpracował z Columbus w dobrej wierze w celu realizacji przedmiotu Umowy, w 
szczególności w zakresie Montażu Stacji Ładowania oraz zapewni swoją dyspozycyjność w 
trakcie trwania procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień, stosownie do wymogów i terminów określonych przez organy administracji; 

b. udostępni Miejsce Montażu w zakresie i w terminach niezbędnych dla wykonania Umowy, w 
tym wskaże dedykowane na potrzeby Stacji Ładowania miejsca postojowe w liczbie zgodnej z 
przepisami prawa; 

c. upoważni i udzieli Columbus wymaganych upoważnień i pełnomocnictw zgodnie z treścią 
pełnomocnictwa dla Columbus (będącego załącznikiem do Umowy) lub innych niezbędnych 
do realizacji Umowy, w szczególności udzieli pełnomocnictwa Columbus do reprezentowania 
Klienta w sprawach związanych z Montażem Stacji Ładowania i zadaniami administracyjno-
organizacyjnymi, a na prośbę Columbus udzieli niezwłocznie także innych upoważnień 
koniecznych do realizacji wszystkich czynności objętych Montażem lub wynikających z 
Umowy, w tym także w wymaganej przez dany urząd lub instytucję formie lub o wymaganej 
treści, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Columbus; 

d. podpisze Protokół Odbioru Stacji Ładowania niezwłocznie po zakończeniu prac 
montażowych; 

e. będzie mógł korzystać ze Stacji Ładowania od chwili podpisania Protokołu Odbioru Stacji 
Ładowania zgodnie z Umową i z odpowiednimi przepisami, w tym przepisami Ustawy o 
elektromobilności. W szczególności w przypadku Ogólnodostępnej Stacji Ładowania i 
niektórych Prywatnych Stacji Ładowania do czasu zakończenia wstępnego badania 
technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego Właściciel Stacji Ładowania może 
użytkować Stację Ładowania jedynie w ograniczonym zakresie wynikającym z 
obowiązujących przepisów. 

3.3. Klient oświadcza i zapewnia, że: 
a. Nieruchomość w Miejscu Montażu spełnia warunki techniczne i bezpieczeństwa dla 

prawidłowego Montażu i użytkowania Stacji Ładowania; 
b. na Nieruchomości w Miejscu Montażu prowadzona jest działalność gospodarcza; 
c. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej; 
d. Nieruchomość posiada nieograniczony i bezpośredni czasowo dostęp do sieci 

elektroenergetycznej; 
e. warunki przyłączenia Nieruchomości do sieci elektroenergetycznej pozwalają na podłączenie 

Stacji Ładowania, a w przypadku ograniczeń, Klient, w uzgodnieniu z Columbus, doprowadzi 
do zapewnienia wystarczających warunków do Montażu Stacji Ładowania. 

3.4. Klient podpisze Protokół Odbioru Stacji Ładowania (osobiście lub przez pełnomocnika) 
niezwłocznie po zakończeniu prac montażowych tj. po złożeniu wniosku o 
przeprowadzenie badania wstępnego przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli Klient 
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poinformuje Columbus o braku możliwości stawienia się na odbiór (osobiście lub przez 
pełnomocnika), to Columbus wyznacza drugi termin, nie wcześniej niż na 7 dni od 
zawiadomienia Klienta. W przypadku niestawiennictwa Klienta lub jego pełnomocnika w 
drugim terminie, Columbus samodzielnie sporządzi Protokół Odbioru Stacji Ładowania 
zaznaczając, że Klient (lub jego pełnomocnik) nie brał udziału w odbiorze pomimo wezwania, 
chyba że niestawiennictwo było spowodowane Siłą Wyższą - wówczas Columbus i Klient 
sporządzą Protokół Odbioru Stacji Ładowania dopiero po ustaniu Siły Wyższej. Zdanie 
poprzednie stosuje się odpowiednio, jeśli Klient oczywiście bezpodstawnie odmawia 
podpisania Protokołu Odbioru. 

4. WARUNKI SPRZEDAŻY STACJI ŁADOWANIA NA RZECZ WŁAŚCICIELA STACJI ŁADOWANIA 

PRZEZ COLUMBUS  

4.1. Jeśli Umowa przewiduje sprzedaż Stacji Ładowania, stosuje się postanowienia niniejszego 
pkt 4 części pierwszej OWU. 

4.2. W ramach Umowy Columbus: 
a. Sprzeda na rzecz Właściciela Stacji Ładowania będącą przedmiotem Montażu Stację 

Ładowania, w tym niezbędną infrastrukturę potrzebną do podłączenia do istniejącej instalacji 
elektrycznej w Miejscu Montażu oraz infrastrukturę towarzyszącą; 

b. w przypadku, jeżeli takie będzie życzenie Właściciela Stacji Ładowania wskazane w Umowie, 
udzieli wsparcia w skompletowaniu danych i dokumentów wymaganych do pozyskania 
finansowania na zakup Stacji Ładowania w jednej z instytucji finansowych współpracujących 
z Columbus (Partner Finansowy Columbus); 

c. wystawi fakturę VAT zgodnie z danymi zawartymi w Umowie, obejmującą wszystkie 
należności z tytułu Wynagrodzenia Columbus oraz prześle ją i pozostałe dokumenty 
techniczne i gwarancyjne drogą elektroniczną na adres e-mail Właściciela Stacji Ładowania 
wskazany w Umowie.  

4.3. Właściciel Stacji Ładowania kupuje Stację Ładowania i stanie się jej właścicielem oraz 
posiadaczem z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Stacji Ładowania zgodnie z Umową, pod 
warunkiem uprzedniego zapłacenia całego Wynagrodzenia Columbus. W przypadku 
korzystania z finansowania zewnętrznego w postaci leasingu przejście własności Stacji 
Ładowania na Właściciela Stacji Ładowania reguluje odrębnie umowa na finansowanie 
zewnętrzne. 

4.4. W ramach Umowy Właściciel Stacji Ładowania: 
a. zapłaci Wynagrodzenie Columbus i wszystkie inne należności wynikające z Umowy na 

rachunek bankowy Columbus o numerze: 32 1540 1115 2111 0103 8288 0001 w Banku 
Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Krakowie; 

b. w razie życzenia Właściciela Stacji Ładowania co do pozyskania finansowania zewnętrznego 
od jednego z Partnerów Finansowych Columbus, będzie współpracował z Columbus w 
zakresie pozyskania finansowania od Partnera Finansowego Columbus (w szczególności 
przedstawi komplet wymaganych przez Partnera Finansowego Columbus dokumentów w 
terminach przez niego określonych). 

4.5. Właściciel Stacji Ładowania przyjmuje do wiadomości, że: 
a. Wynagrodzenie Columbus obejmuje koszty wykonania odrębnego przyłącza tylko 

w przypadku wyboru przez Właściciela Stacji Ładowania w Umowie wariantu Go Power 360 z 
niezależną stacją zasilania, a jeśli w toku realizacji Umowy Strony uzgodnią budowanie 
osobnego przyłącza, koszty z tym związane pokrywa samodzielnie Właściciel Stacji 
Ładowania, chyba że postanowienia niniejszego OWU dotyczącego danego rodzaju Umowy 
stanowią inaczej; 

b. w przypadku nieuzyskania finansowania zewnętrznego, o którym mowa w Umowie kwota 
wpłaty zostanie zwrócona w terminie do 14 dni. Wówczas Umowa ulega rozwiązaniu, a 
Właściciel Stacji Ładowania jest zwolniony od zakupu przedmiotu Umowy. 

5. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY STACJI ŁADOWANIA W 
PRZYPADKU NIEKTÓRYCH UMÓW Z WŁAŚCICIELEM STACJI ŁADOWANIA  

5.1. Postanowienia niniejszego pkt 5 części pierwszej OWU stosują się w przypadku Umowy na 
pełnienie roli Operatora oraz Umowy na świadczenie Usług Wsparcia Operatora. 

5.2. Columbus przyznaje Właścicielowi Stacji Ładowania rabat na sprzedaż i Montaż Stacji 
Ładowania w wysokości 50% Wynagrodzenia Columbus tj. w wysokości wskazanej Umowie 
(„Rabat”).  

5.3. Przyznanie Rabatu jest warunkowe i zależy od obowiązywania oraz należytego wykonania 
przez Właściciela Stacji Ładowania Umowy zgodnie z jej treścią, przez cały okres jej trwania 
wskazany w Umowie.  

5.4. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy przed okresem na jaki została zawarta – 
niezależnie od przyczyny – Właściciel Stacji Ładowania będzie zobowiązany do zwrotu 
Rabatu na rzecz Columbus w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy.  

5.5. Odpowiednio pełnienie przez Columbus roli Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania lub 
świadczenie Usług Wsparcia Operatora stanowią istotę zawartej Umowy oraz, wraz z 
wdrożeniem na Stacji Ładowania Oprogramowania NEXITY w ramach jednego z oferowanych 
przez NEXITY produktów, mają na celu optymalizację kosztów z perspektywy obu Stron oraz 
realizację obowiązków Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania. 

6. GWARANCJA UDZIELANA PRZEZ COLUMBUS  

6.1. W związku z realizacją Umowy, od momentu podpisania Protokołu Odbioru zgodnie z 
niniejszym OWU, na wypadek ewentualnych wad Stacji Ładowania lub usługi Montażu, 
Columbus udziela Gwarancji na Stację Ładowania na warunkach opisanych w warunkach 
Gwarancji (część trzecia OWU). Columbus będzie realizował na tej podstawie obowiązki 
gwaranta.  

6.2. W przypadku, gdy Umowa obejmuje sprzedaż Stacji Ładowania, na wniosek Właściciela Stacji 
Ładowania Columbus opcjonalnie wydłuży (za opłatą) okres Gwarancji po uprzedniej 
weryfikacji przez Columbus stanu technicznego Stacji Ładowania, w tym infrastruktury 
towarzyszącej oraz przestrzegania warunków Gwarancji przez Właściciela Stacji Ładowania, 
w szczególności w zakresie obsługi i czynności eksploatacyjnych. 

6.3. Odpowiedzialność Columbus jako sprzedającego i wykonawcy Umowy względem Klienta z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 556 i 
następne Kodeksu cywilnego) jest wyłączona, chyba że obowiązujące przepisy stanowią 
inaczej. 

7. USŁUGI SERWISOWE ŚWIADCZONE PRZEZ COLUMBUS W PRZYPADKU SPRZEDAŻY STACJI 
ŁADOWANIA 

7.1. Postanowienia niniejszego pkt 7 części pierwszej OWU stosuje się w każdym przypadku, gdy 
Umowa obejmuje sprzedaż Stacji Ładowania i stanowi, że zakres zobowiązań Columbus 
obejmuje świadczenie Usług Serwisowych. 

7.2. Zasady świadczenia Usług Serwisowych, ich koszt, w tym wynagrodzenie należne Columbus 

za ich wykonanie i zasady płatności, określa część czwarta OWU: Usługi Serwisowe oraz 
część piąta OWU: Cennik Usług Serwisowych. Columbus będzie świadczył Usługi Serwisowe 
na rzecz Właściciela Stacji Ładowania zgodnie z tymi postanowieniami OWU. 

7.3. Właściciel Stacji Ładowania ma świadomość, że Wynagrodzenie Columbus, o którym mowa w 
Umowie nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie przez Columbus Usług Serwisowych i 
zapłaci wszystkie należności za Usługi Serwisowe na rachunek bankowy Columbus 
o numerze: 32 1540 1115 2111 0103 8288 0001 w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział 
w Krakowie, chyba że niniejsze OWU w odniesieniu do danej Umowy stanowi inaczej. Zasady 
płatności należności z tytułu Usług Serwisowych za pośrednictwem NEXITY określają 
postanowienia części drugiej OWU: Postanowienia szczególne dotyczące NEXITY. 

8. WARUNKI DZIERŻAWY ORAZ PEŁNIENIE ROLI OPERATORA OGÓLNODOSTĘPNEJ STACJI 
ŁADOWANIA PRZEZ COLUMBUS  

8.1. Postanowienia niniejszego pkt 8 części pierwszej OWU stosuje się do Umowy na pełnienie roli 
Operatora. 

8.2. W ramach Umowy Columbus zobowiązuje się, że: 
a. w okresie obowiązywania Umowy będzie Operatorem Ogólnodostępnej Stacji Ładowania i 

będzie realizował obowiązki i zadania wynikające z Ustawy o elektromobilności w odniesieniu 
do Stacji Ładowania. Columbus jako Operator Ogólnodostępnej Stacji Ładowania jest 
odpowiedzialny za działanie i funkcjonowanie Stacji Ładowania w zakresie przewidzianym 
Ustawą o elektromobilności; 

b. wyraża zgodę na włączenie Stacji Ładowania do sieci stacji ładowania, którą zarządza; 
c. zawrze Umowę z NEXITY w odniesieniu do Stacji Ładowania, na podstawie której NEXITY jako 

Dostawca Usług Ładowania będzie świadczyła usługę ładowania dla Użytkowników oraz 
wdroży i udostępni Oprogramowanie NEXITY. Świadczenie usługi ładowania dla 
Użytkowników będzie odpłatne, co nie wyklucza udzielania, wg swobodnego uznania 
Columbus lub Dostawcy Usług Ładowania, ulg i rabatów, a także udzielania zwolnień od 
opłat; 

d. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu montażu, zarządzania i obsługi stacji 
ładowania pojazdów zasilanych w energię elektryczną oraz niezbędne kompetencje 
pozwalające na prawidłowe realizowanie roli Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania; 

e. dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz zapleczem personalnym, technicznym i 
rzeczowym dla pełnej i terminowej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy oraz 
pozostających z nią w związku. 

8.3. Właściciel Stacji Ładowania:  
a. oświadcza, że na terenie Nieruchomości nie jest posadowiona żadna stacja ładowania, która 

byłaby niezależnie eksploatowana od przedmiotu Umowy, ani że nie wiążą go ani właściciela 
Nieruchomości (jeśli Właściciel Stacji Ładowania nie jest jej właścicielem) żadne umowy z 
jakimikolwiek podmiotami, których przedmiotem byłaby działalność Operatora 
Ogólnodostępnej Stacji Ładowania lub Dostawcy Usług Ładowania lub inna działalność 
dotycząca instalowania, budowania lub prowadzenia stacji ładowania na Nieruchomości, 
które byłyby sprzeczne z niniejszą Umową;  

b. w razie potrzeby udzieli Columbus także wszelkich innych koniecznych upoważnień i zgód 
niezbędnych dla prawidłowego działania Stacji Ładowania i wypełniania roli Operatora 
Ogólnodostępnej Stacji Ładowania, w tym w celu dostosowywania jej do zmieniających się 
wymogów prawnych, oraz wprowadzania ewentualnych koniecznych zmian w infrastrukturze 
niezbędnych dla działania Stacji Ładowania, w tym w szczególności do zawarcia koniecznych 
umów z operatorem systemu dystrybucyjnego, gdyby taka umowa na potrzeby Stacji 
Ładowania okazała się konieczna w przyszłości, wykonania odrębnego przyłącza dla Stacji 
Ładowania, wyboru E-Taryfy; 

c. umożliwi dokonywanie zmian technologicznych w obrębie i dotyczących bezpośrednio lub 
pośrednio Stacji Ładowania celem zwiększania poziomu Zysku, obniżania kosztów, 
zwiększenia efektywności energetycznej oraz rozwoju działalności Stacji Ładowania poprzez 
usługi dodatkowe;  

d. zapewni dostęp i korzystanie z istniejącej instalacji energetycznej oraz przyłącza 
energetycznego na potrzeby Stacji Ładowania przez cały okres obowiązywania Umowy; 

e. umożliwi Columbus oznaczenie Stacji Ładowania własnym logo, logo NEXITY oraz 
zastosowanie innych oznaczeń wedle uznania Columbus. Strony mogą ustalić odrębnie 
odmienne zasady oznaczenia Stacji Ładowania; 

f. w celu pełnienia roli Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania przez Columbus, oddaje w 
dzierżawę do Columbus jako dzierżawcy Stację Ładowania z pełnym prawem do pobierania 
ze Stacji Ładowania pożytków i do dysponowania Stacją Ładowania bez żadnych ograniczeń. 
Właściciel Stacji Ładowania oświadcza równocześnie, że jest zainteresowany czerpaniem 
przychodów ze Stacji Ładowania na zasadach opisanych w Umowie i zobowiązuje się do 
wszelkiej koniecznej współpracy z Columbus w celu umożliwienia działania Stacji Ładowania 
zgodnie z przyjętymi przez Strony założeniami. 

8.4. Strony ustalają następujące warunki dzierżawy Stacji Ładowania:  
a. Columbus zapłaci Właścicielowi Stacji Ładowania tytułem czynszu dzierżawnego kwotę w 

wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) Zysku uzyskanego ze Stacji Ładowania. 
Wysokość i zasady płatności czynszu dzierżawnego, Strony ustaliły z uwzględnieniem 
odpowiedzialności Columbus oraz ryzyk ponoszonych przez Columbus jako Operatora 
Ogólnodostępnej Stacji Ładowania. Właściciel Stacji Ładowania akceptuje, że w razie braku 
wykazania Zysku ze Stacji Ładowania w danym okresie rozliczeniowym, Columbus nie będzie 
zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego za taki okres. 

b. Czynsz dzierżawny będzie należny za okres od dnia, w którym uruchomiono sprzedaż usług 
ładownia ze Stacji Ładowania. 

c. Czynsz dzierżawny będzie domyślnie płatny miesięcznie z dołu.  
d. Do 10-tego dnia miesiąca NEXITY przekaże Właścicielowi Stacji Ładowania i Columbus za 

pośrednictwem Oprogramowania NEXITY, informację o kwocie Przychodu Netto, Zysku 
wypracowanego w miesiącu poprzedzającym oraz uwzględnionych przy obliczaniu Zysku 
Kosztach dot. Stacji Ładowania. Na tej podstawie Właściciel Stacji Ładowania wystawi i 
doręczy Columbus fakturę na kwotę 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) Zysku z 14-dniowym 
terminem płatności od dnia jej doręczenia. Strony weryfikują uwzględnienie wszystkich 
Kosztów dot. Stacji Ładowania przy dokonywaniu rozliczeń. W przypadku, gdy na prośbę 
Właściciela Stacji Ładowania, Columbus zgodzi się na zapłatę czynszu dzierżawnego przed 
terminem płatności, Właściciel Stacji Ładowania poniesie koszty związane z taką płatnością 
od Columbus (w tym koszty przelewów i inne związane z przedterminową płatnością). 

e. W trakcie trwania Umowy Strony zgodnie ustalają, że mogą bez konieczności zmiany 
niniejszej Umowy dokonywać zmian w zakresie częstotliwości płatności za czynsz 
dzierżawny lub sposobu i formy dokonywania rozliczeń w powiązaniu z innymi usługami jakie 
Columbus może w przyszłości świadczyć na rzecz lub zlecenie Właściciela Stacji Ładowania, 
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pod warunkiem, że taka zmiana zostanie uzgodniona przez upoważnionych przedstawicieli 
Stron w formie co najmniej dokumentowej, np. mailowo. 

f. Do rozliczania czynszu dzierżawnego stosuje się Postanowienia szczególne dotyczące 
NEXITY (część druga OWU). W konsekwencji kwota należna Właścicielowi Stacji Ładowania z 
tytułu czynszu dzierżawnego zostanie przekazana przelewem na konto bankowe Właściciela 
Stacji Ładowania za pośrednictwem NEXITY. Żeby przekazanie środków pieniężnych, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim było możliwe, Columbus upoważni NEXITY jako 
Dostawcę Usług Ładowania do przekazania Właścicielowi Stacji Ładowania części należnych 
Columbus od Dostawcy Usług Ładowania kwot w wysokości równej należnemu czynszowi 
dzierżawnemu oraz upoważnia Właściciela Stacji Ładowania jako Odbiorcę Przekazu do 
przyjęcia świadczenia od Dostawcy Usług Ładowania (Przekaz czynszu dzierżawnego). 
Właściciel Stacji Ładowania wyraża zgodę na dokonywanie płatności w drodze Przekazu 
opisanego powyżej.  

8.5. W zakresie Kosztów dot. Stacji Ładowania Strony postanawiają, że w trakcie obowiązywania 
Umowy wszelkie Koszty dot. Stacji Ładowania, w tym koszty wynikające z odpłatnych Usług 
Serwisowych, będą pokrywane w pierwszej kolejności z Przychodu Netto osiągniętego w 
danym Okresie rozliczeniowym ze Stacji Ładowania. W części, w której nie pokryje ich 
Przychód Netto i stosowne Przekazy realizowane przez NEXITY, koszty takie będą pokrywane 
przez Columbus oraz Właściciela Stacji Ładowania w częściach równych tj. po 50% 
(pięćdziesiąt procent) każdy. Przy czym: 

a. Odmienne zasady Strony mogą ustalić przykładowo w odniesieniu do rozbudowy Stacji 
Ładowania, infrastruktury zasilającej i infrastruktury towarzyszącej; 

b. Ogólne zasady rozliczeń należności Columbus, jak również zasady rozliczania Kosztów EE, 
określa część druga OWU: Postanowienia szczególne dotyczące NEXITY; 

c. Koszty Usług Serwisowych świadczonych przez Columbus w odniesieniu do Stacji Ładowania 
określa część czwarta OWU: Usługi Serwisowe oraz część piąta OWU: Cennik Usług 
Serwisowych; 

d. Zasady przeprowadzania Napraw Gwarancyjnych oraz ponoszenia kosztów opłat za 
eksploatacyjne badanie techniczne przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego, jeśli 
będzie wymagane po przeprowadzeniu Naprawy Gwarancyjnej, określa część trzecia OWU: 
Warunki Gwarancji. 

8.6. W zakresie osobnego przyłącza na potrzeby Stacji Ładowania Strony mogą wspólnie i w 
porozumieniu postanowić, że Stacja Ładowania zostanie przyłączona bezpośrednio do sieci 
dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) także w przypadku, gdy w ramach 
Montażu Columbus nie jest co do zasady zobowiązany do budowy lub zapewnienia osobnego 
przyłącza na potrzeby Stacji Ładowania (tj. także w przypadku innych Stacji Ładowania niż 
Go Power 360 z niezależną stacją zasilania). Wówczas zastosowanie znajdą poniższe 
postanowienia: 

a. umowę o przyłączenie z OSD we własnym imieniu i na własną rzecz zawrze Columbus, a 
Właściciel Stacji Ładowania jest zobowiązany udzielić wszelkich niezbędnych, zgód, 
informacji, pełnomocnictw jakie okażą się potrzebne w celu wykonania odrębnego przyłącza i 
zawarcia umowy o przyłączenie; 

b. Columbus we własnym imieniu i na własną rzecz zawrze odpowiednie umowy o świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowę kompleksową;  

c. Columbus posiada pełną swobodę wyboru grupy taryfowej, w tym może wybrać E-Taryfę, o ile 
będzie to prawnie dopuszczalne; 

d. jeśli Strony dokonają powyższych uzgodnień na etapie uzgodnień przedmontażowych, 
wykonanie osobnego przyłącza stanowi część usługi Montażu, a koszty wykonania 
odrębnego przyłącza dla Stacji Ładowania, a także wszelkie koszty towarzyszące Strony 
doliczą do Wynagrodzenia Columbus, a Rabat naliczony zostanie od tak ustalonego 
całościowego Wynagrodzenia Columbus; 

e. jeśli Strony dokonają powyższych uzgodnień na późniejszym etapie, koszty wykonania 
odrębnego przyłącza dla Stacji Ładowania, a także wszelkie koszty towarzyszące – Strony 
ponoszą po połowie.  

8.7. W zakresie zmiany Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania:  
a. w przypadku zakończenia obowiązywania Umowy (niezależnie od przyczyny), w tym w 

szczególności na skutek rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia Umowy, Właściciel Stacji 
Ładowania staje się Operatorem Ogólnodostępnej Stacji Ładowania w rozumieniu Ustawy 
o elektromobilności i przejmuje wszelkie zobowiązania z tym związane ciążące dotychczas 
na Columbus i zobowiązuje się zwolnić z Columbus z wszelkich zobowiązań i kosztów 
związanych z rolą Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania. Właściciel Stacji Ładowania, 
swoim kosztem i staraniem, dokona wszelkich zgłoszeń wymaganych prawem, jakie wiążą 
się ze zmianą Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania;  

b. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Stacji Ładowania oraz ciągłości realizacji 
obowiązków Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania przy pomocy Oprogramowania 
NEXITY, Właściciel Stacji Ładowania zawiera równocześnie z Umową - Umowę z NEXITY, 
która wejdzie w życie pod warunkiem, że Właściciel Stacji Ładowania stanie się Operatorem 
Ogólnodostępnej Stacji Ładowania, niezależnie od przyczyny (warunek zawieszający); 

c. Columbus zapewnia, że NEXITY jako udostępniający Oprogramowanie i Dostawca Usług 
Ładowania wyraża zgodę na zawarcie powyższej umowy oraz Columbus posiada 
upoważnienie udzielone przez NEXITY do jej zawarcia w imieniu NEXITY. Właściciel Stacji 
Ładowania udziela niniejszym nieodwołalnego pełnomocnictwa do reprezentowania go przez 
Columbus lub przez osobę upoważnioną przez Columbus przy zawieraniu wyżej wskazanej 
Umowy z NEXITY w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone Columbus. Właściciel 
Stacji Ładowania wyraża niniejszym zgodę, aby Columbus lub osoba upoważniona przez 
Columbus reprezentowała również NEXITY jako drugą stronę Umowy z NEXITY; 

d. Właściciel Stacji Ładowania przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że NEXITY będzie pełnić 
rolę Dostawcy Usług Ładowania na warunkach przewidzianych w Umowie z NEXITY; 

e. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy (niezależnie od przyczyny), Właściciel 
Stacji Ładowania jest odpowiedzialny wobec Columbus za zwolnienie Columbus z wszelkich 
zobowiązań wobec OSD i/lub sprzedawcy energii elektrycznej na potrzeby ładowania i Stacji 
Ładowania, wynikających z zawarcia przez Columbus umowy o przyłączenie, umowy o 
świadczenie usług dystrybucji, umowy kompleksowej, umowy sprzedaży energii elektrycznej 
(jeśli wystąpią). Strony dołożą wszelkich starań, aby prawa i obowiązki z wyżej wymienionych 
umów przenieść z Columbus na Właściciela Stacji Ładowania wraz z chwilą zakończenia 
obowiązywania Umowy lub najwcześniej jak to możliwe po zakończeniu obowiązywania 
Umowy, na co Właściciel Stacji Ładowania niniejszym wyraża zgodę. Właściciel Stacji 
Ładowania zwróci Columbus koszty wynikające z faktu, że Columbus będzie stroną 
którejkolwiek z umów wymienionych powyżej po zakończeniu obowiązywania Umowy. 
Właściciel Stacji Ładowania ponosi koszty przeniesienia praw i obowiązków z wyżej 
wymienionych umów z Columbus na Właściciela Stacji Ładowania. Właściciel Stacji 

Ładowania zobowiązuje się w pełni pokrywać wszelkie należności z tych umów od daty 
zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy (niezależnie od przyczyny). 

8.8. W zakresie pozostałych obowiązków Właściciela Stacji Ładowania dotyczących Stacji 

Ładowania, Właściciel Stacji Ładowania gwarantuje i zapewnia: 
a. że pozostanie dysponentem Nieruchomości i właścicielem (ew. leasingobiorcą) Stacji 

Ładowania przez cały okres obowiązywania Umowy, przy czym ewentualne zmiany w tym 
zakresie wymagają uprzedniej zgody Columbus i równoczesnego przeniesienia przez 
Właściciela Stacji Ładowania wszystkich praw i obowiązków wynikających z Umowy na 
następnego właściciela lub dysponenta, do czego Właściciel Stacji Ładowania zobowiązuje 
się doprowadzić oraz zapewnić, iż ewentualny każdy kolejny następca prawny właściciela lub 
dysponenta w takim przypadku także przeniesie swoje prawa i obowiązki z Umowy na 
dalszego następcę prawnego, zapewniając obowiązywanie Umowy przez cały okres jej 
trwania; 

b. że w okresie obowiązywania Umowy będzie przestrzegać warunków Gwarancji określonych w 
części trzeciej OWU oraz zaleceń Producenta Stacji Ładowania, zapewni bezpieczne 
użytkowanie Stacji Ładowania, ochronę Stacji Ładowania przed nieuprawnionym dostępem i 
ingerencją osób trzecich, w tym kradzieżą lub zniszczeniem;  

c. że niezwłocznie zgłosi Columbus wszelkie dostrzeżone awarie lub uszkodzenia Stacji 
Ładowania lub Oprogramowania (jeśli wystąpi). Do czasu usunięcia awarii Właściciel Stacji 
Ładowania zabezpieczy Stację Ładowania, a w szczególności zamieści oznaczenie dotyczące 
czasowego braku możliwości korzystania ze Stacji Ładowania przez Użytkowników, 
a następnie – po jej usunięciu - niezwłocznie je usunie. W okresie obowiązywania Umowy 
Właściciel Stacji Ładowania nie jest upoważniony do samodzielnej ingerencji w Stację 
Ładowania, w tym rozkręcanie, demontowanie jej części, montaż części zamiennych, montaż 
dodatkowych elementów, podzespołów, rozbudowę istniejącej Stacji Ładowania bądź inne 
nieuprawnione naprawy lub modyfikacje; 

d. zapewni, że nie będzie dokonywana jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie sprzętowe 
Producenta Stacji Ładowania, jego zmiana lub usunięcie; 

e. zapewni, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie dokonywana jakakolwiek instalacja 
lub wdrożenie dodatkowego oprogramowania na Stacji Ładowania, w tym oprogramowania 
na potrzeby monitorowania Stacji Ładowania lub rozliczeń, zmiana lub usunięcie 
Oprogramowania NEXITY, adaptacja lub integracja Stacji Ładowania z innymi systemami, 
chyba że zostanie to uzgodnione uprzednio z Columbus lub z NEXITY w ramach Umowy z 
NEXITY; 

f. że na miejscach parkingowych wyznaczonych przy Stacji Ładowania będą parkować 
wyłącznie pojazdy Użytkowników przez okres korzystania przez nich ze Stacji Ładowania i 
będzie egzekwował przestrzeganie tego obowiązku od osób trzecich oraz utrzymanie 
stosownych oznaczeń tych miejsc parkingowych;  

g. utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe Stacji Ładowania, dojazdu do Stacji Ładowania 
oraz miejsc parkingowych przylegających do Stacji Ładowania, w tym w szczególności 
zapewni odśnieżania i solenie nawierzchni; 

h. bezpieczeństwo Stacji Ładowania poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochrony tj. 
poprzez monitoring, korzystanie z usług firmy ochroniarskiej, itp.; 

i. że przez cały okres obowiązywania Umowy nie będzie pobierać od Użytkowników opłat za 
korzystanie ze Stacji Ładowania, wjazd na teren Nieruchomości, korzystanie z miejsc 
parkingowych w trakcie ładowania pojazdów zasilanych w energię elektryczną ani żadnych 
innych opłat podobnych bądź że nie będzie nakładać dodatkowych wymogów na takich 
Użytkowników; 

j. że przez cały okres obowiązywania Umowy, 24/7 będzie istniał swobodny, niczym 
nieograniczony dostęp do miejsc parkingowych wyznaczonych przy Stacji Ładowania oraz do 
Stacji Ładowania umożliwiający świadczenie usługi ładowania dla Użytkowników. W 
przypadku naruszenia powyższego zobowiązania z przyczyn, za które odpowiada Właściciel 
Stacji Ładowania, Właściciel Stacji Ładowania będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej 
w wysokości 2.000 (słownie: dwa tysiące) zł za każdy rozpoczęty dzień naruszenia 
niniejszego zobowiązania;  

k. niezwłoczne poinformowanie Columbus w przypadku, gdy dostęp do Stacji Ładowania będzie 
ograniczony z przyczyn niezależnych od Właściciela Stacji Ładowania, z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem Columbus, wskazując rodzaj ograniczenia fizycznego dostępu 
do Stacji Ładowania i przyległych do niej miejsc parkingowych, czas trwania ograniczenia i 
jego przyczyny. Jeżeli zawiadomienie w terminie określonym w zdaniu poprzednim będzie 
niemożliwe, Właściciel Stacji Ładowania poinformuje Columbus o ograniczeniu niezwłocznie 
po pozyskaniu informacji o jego wystąpieniu lub możliwym wystąpieniu w przyszłości; 

l. że w okresie obowiązywania Umowy Columbus przysługiwać będzie wyłączne prawo 
prowadzenia na Nieruchomości działalności Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania 
oraz zawierania Umów z Dostawcami Usług Ładowania z wykorzystaniem Stacji Ładowania, 
jak również, że – bez uprzedniej pisemnej zgody Columbus - Właściciel Stacji Ładowania nie 
będzie bezpośrednio ani pośrednio angażował innych podmiotów w świadczenie tego typu 
usług w odniesieniu do Stacji Ładowania, Nieruchomości lub obszaru przyległego do 
Nieruchomości w promieniu co najmniej 15 km od granic Nieruchomości. Właściciel Stacji 
Ładowania, w szczególności, zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie 
zawrze ani w jakikolwiek inny sposób nie stanie się stroną umowy z jakimkolwiek podmiotem 
innym niż Columbus lub NEXITY, której przedmiotem lub celem będzie prowadzenie 
działalności Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania lub świadczenie usługi ładowania, 
w tym usług nieodpłatnych na terenie Nieruchomości lub na obszarze przyległym do 
Nieruchomości w promieniu co najmniej 15 km od granic Nieruchomości, ani też nie wyrazi 
zgody, czy też w jakikolwiek inny sposób nie udostępni takiemu podmiotowi Nieruchomości 
do takiej działalności. Właściciel Stacji Ładowania nadto zobowiązuje się powstrzymać w 
okresie obowiązywania Umowy od prowadzenia bezpośrednio działalności i świadczenia 
usług, o których mowa w zdaniach poprzednich na terenie Nieruchomości lub na obszarze 
przyległym do Nieruchomości w promieniu co najmniej 15 km od granic Nieruchomości w 
zakresie innym niż wynikający z niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia powyższych 
postanowień Właściciel Stacji Ładowania będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w 
wysokości 2.000 (słownie: dwa tysiące) zł za każdy rozpoczęty dzień naruszenia 
zobowiązania wskazanego w niniejszym punkcie lit l. Jeśli Właściciel Stacji Ładowania nie 
jest jednocześnie właścicielem Nieruchomości: Właściciel Stacji Ładowania oświadcza, że 
takie samo zobowiązanie przyjął na siebie właściciel Nieruchomości oraz gwarantuje, że 
właściciel Nieruchomości zobowiązanie to wykona. Za naruszenie przez właściciela 
Nieruchomości tego zobowiązania Właściciel Stacji Ładowania odpowiada jak za naruszenie 
własnego obowiązku; 

m. będzie terminowo regulować opłaty za energię elektryczną i przyjmuje do wiadomości, że 
brak energii elektrycznej uniemożliwi korzystanie ze Stacji Ładowania i może być podstawą 
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do rozwiązania Umowy z winy Właściciela Stacji Ładowania; 
n. umożliwi Columbus lub osobom przez niego wskazanym wstęp i korzystanie z Nieruchomości 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych oraz w 
zakresie niezbędnym do usunięcia ewentualnych awarii Stacji Ładowania lub elementów sieci 
elektroenergetycznej, do której Stacja Ładowania zostanie przyłączona; 

o. zapewni dostęp i korzystanie z istniejącej instalacji energetycznej, w razie jej 
wykorzystywania na potrzeby Stacji Ładowania, oraz przyłącza energetycznego na potrzeby 
Stacji Ładowania przez cały okres obowiązywania Umowy; 

p. że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie należycie utrzymywał i konserwował 
infrastrukturę elektroenergetyczną na Nieruchomości niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania Stacji Ładowania i na każde żądanie Columbus zapewni jej pracownikom lub 
przedstawicielom swobodny dostęp do infrastruktury elektroenergetycznej na 
Nieruchomości. 

8.9. W zakresie rozbudowy Stacji Ładowania:  
a. W przypadku, gdy w opinii Właściciela Stacji Ładowania wskazane jest zwiększenie liczby 

publicznych stacji ładowania lub liczby punktów ładowania lub zwiększenie wymaganej mocy 
stacji/punktów już zainstalowanych na Nieruchomości lub wykonanie odrębnego przyłącza 
dla Stacji Ładowania lub dla planowanych stacji ładowania lub dokonanie innych nakładów na 
Stację Ładowania w zakresie jej rozbudowy, przebudowy lub modernizacji, Właściciel Stacji 
Ładowania zobowiązany będzie do poinformowania Columbus o chęci takiej rozbudowy wraz 
ze wskazaniem zakresu takiej rozbudowy, w tym wstępnego określenia liczby dodatkowych 
punktów ładowania lub zakresu modernizacji Stacji Ładowania lub punktów już 
zainstalowanych oraz wystąpienia do Columbus o zmianę Umowy przez: 

i. wybudowanie dodatkowej/dodatkowych stacji ładowania wraz z wyznaczeniem 
dodatkowych miejsc parkingowych na cele świadczenia usług ładowania na 
Nieruchomości, montaż dodatkowych punktów ładowania lub modernizację Stacji 
Ładowania lub punktów ładowania już zainstalowanych, wybudowania odrębnego 
przyłącza dla Stacji Ładowania lub dla planowanych stacji ładowania, na zasadach 
analogicznych jak w przypadku sprzedaży i Montażu Stacji Ładowania na podstawie 
niniejszej Umowy oraz, 

ii. przedłużenie okresu obowiązywania Umowy do okresu do upływu 20 lat od zawarcia 
aneksu do niniejszej Umowy. 

b. W przypadku, gdy będą techniczne możliwości dokonania zmian jak powyżej i w opinii 
Columbus powyższe działania będą biznesowo i ekonomicznie uzasadnione, Strony zawrą 
aneks do Umowy w terminie 6 miesięcy od wystąpienia przez Właściciela Stacji Ładowania 
o zmianę Umowy. Dzierżawa Stacji Ładowania i pełnienie przez Columbus roli Operatora 
Ogólnodostępnej Stacji Ładowania na zasadach określonych w niniejszej Umowie obejmie 
także dodatkowe punkty ładowania lub inną stację ładowania, których dotyczyć będzie wyżej 
wskazany aneks do Umowy. 

c. W przypadku, gdy w opinii Columbus wskazane będzie zwiększenie wymaganej ilości 
publicznych stacji ładowania lub ilości punktów ładowania lub zwiększenie wymaganej mocy 
stacji/punktów już zainstalowanych na Nieruchomości, lub rozbudowa infrastruktury 
towarzyszącej lub też infrastruktury elektroenergetycznej, w szczególności poprzez 
posadowienie instalacji odnawialnego źródła energii lub poprzez wykonanie odrębnego 
przyłącza dla Stacji Ładowania lub planowanych stacji ładowania, lub dokonanie innych 
nakładów na Stację Ładowania w zakresie jej rozbudowy, przebudowy lub modernizacji, 
Columbus wystąpi do Właściciela Stacji Ładowania o odpowiednią zmianę Umowy. Właściciel 
Stacji Ładowania zobowiązuje się do prowadzenia negocjacji w zakresie zmiany Umowy w 
dobrej wierze. 

8.10. W przypadku, gdy Wynagrodzenie Columbus zostanie sfinansowane ze środków innych niż ze 
środków zewnętrznych pozyskanych od Partnera Finansowego Columbus (leasing/kredyt) 
częścią Umowy staje się załącznik do Umowy: Zastaw. W przeciwnym razie, załącznik ten 
(Zastaw) nie stosuje się. 

9. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG WSPARCIA OPERATORA PRZEZ COLUMBUS 

9.1. Postanowienia niniejszego pkt 9 części pierwszej OWU stosuje się do Umowy na świadczenie 
Usług Wsparcia Operatora. 

9.2. W ramach Umowy Columbus: 
a. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Właściciela Stacji Ładowania Usług Wsparcia 

Operatora z wykorzystaniem Stacji Ładowania obejmujących w szczególności: 
i. przygotowanie Stacji Ładowania do wykorzystania jej do świadczenia usług ładowania 

przez Dostawców Usług Ładowania, w tym m.in. przygotowania Stacji Ładowania do 
odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego; 

ii. zarządzanie Stacją Ładowania i monitorowanie jej sprawności, w tym diagnostykę 
pojawiających się zdarzeń i wykonywanie prób zdalnego przywrócenia poprawności 
działania Stacji Ładowania, zgłaszanie Właścicielowi Stacji Ładowania problemów w 
funkcjonowaniu Stacji Ładowania wymagających interwencji serwisowych lub 
interwencji ze strony administratora Nieruchomości, przekazywanie wstępnej diagnozy 
problemu (jeśli możliwe); 

iii. bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania Stacji Ładowania; 
iv. zapewnienie, że w Stacji Ładowania będzie prowadził działalność przynajmniej jeden 

Dostawca Usług Ładowania w rozumieniu Ustawy o elektromobilności, przy czym 
Columbus jest wyłącznie uprawniony do decydowania jakie podmioty będą prowadzić 
działalność Dostawcy Usług Ładowania w Stacji Ładowania i zawiera z tymi 
podmiotami, działając w imieniu Właściciela Stacji Ładowania, umowy na świadczenie 
usług Dostawcy Usług Ładowania; 

b. wyraża zgodę na włączenie Stacji Ładowania do sieci stacji ładowania, którą zarządza; 
c. będzie współpracować z Dostawcą Usług Ładowania, który będzie świadczyć usługi 

ładowania dla Użytkowników;  
d. będzie świadczył Usługi Serwisowe w odniesieniu do Stacji Ładowania na zasadach 

opisanych w OWU; 
e. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu montażu, zarządzania i obsługi stacji 

ładowania pojazdów zasilanych w energię elektryczną oraz niezbędne kompetencje 
pozwalające na prawidłowe realizowanie Usług Wsparcia Operatora; 

f. dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz zapleczem personalnym, technicznym i 
rzeczowym dla pełnej i terminowej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy oraz 
pozostających z nią w związku. 

9.3. W ramach Umowy Właściciel Stacji Ładowania:  
a. wobec Stacji Ładowania jest Operatorem Ogólnodostępnej Stacji Ładowania w rozumieniu 

Ustawy o elektromobilności i prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zawodowym w 
tym zakresie. Właściciel Stacji Ładowania jako Operator Ogólnodostępnej Stacji Ładowania 

jest odpowiedzialny za działanie i funkcjonowanie Stacji Ładowania w zakresie 
przewidzianym Ustawą o elektromobilności; 

b. udziela niniejszym i – w razie potrzeby – udzieli też w osobnym dokumencie - na rzecz 
Columbus pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu i na rzecz Właściciela Stacji Ładowania 
Umowy z NEXITY, która będzie Dostawcą Usług Ładowania w odniesieniu do Stacji 
Ładowania, ewentualnych koniecznych zmian tej umowy oraz ewentualnych Umów z 
Dostawcą Usług Ładowania z innymi Dostawcami Usług Ładowania; 

c. udostępnia Columbus Stację Ładowania w celu świadczenia przez Columbus Usług Wsparcia 
Operatora; 

d. zobowiązuje się, że – z zastrzeżeniem wymogów wynikających z przepisów prawa - nie 
udostępni Stacji Ładowania żadnemu innemu podmiotowi niż Columbus; 

e. oświadcza, że na terenie Nieruchomości nie jest posadowiona żadna stacja ładowania, która 
byłaby niezależnie eksploatowana od przedmiotu niniejszej Umowy, ani że nie wiążą go ani 
właściciela Nieruchomości (jeśli Właściciel Stacji Ładowania nie jest jej właścicielem) żadne 
umowy z jakimikolwiek podmiotami, których przedmiotem byłaby działalność Operatora 
Ogólnodostępnej Stacji Ładowania lub Dostawcy Usług Ładowania lub inna działalność 
dotycząca instalowania, budowania lub prowadzenia stacji ładowania na Nieruchomości, 
które byłyby sprzeczne z niniejszą Umową;  

f. w razie potrzeby udzieli Columbus wszelkich koniecznych upoważnień i zgód niezbędnych dla 
wykonywania Usług Wsparcia Operatora oraz będzie dokonywać wszelkich wymaganych 
przez Columbus ustaleń i uzgodnień celem zapewnienia prawidłowego działania Stacji 
Ładowania i wypełniania obowiązków ciążących na Operatorze Ogólnodostępnej Stacji 
Ładowania, w tym w celu dostosowywania jej do zmieniających się wymogów prawnych, oraz 
wprowadzania ewentualnych koniecznych zmian w infrastrukturze niezbędnych dla działania 
Stacji Ładowania, w tym w szczególności do zawarcia koniecznych umów z operatorem 
systemu dystrybucyjnego, gdyby taka umowa na potrzeby Stacji Ładowania okazała się 
konieczna w przyszłości, wykonania odrębnego przyłącza dla Stacji Ładowania, wyboru E-
Taryfy; 

g. umożliwi dokonywanie zmian technologicznych w obrębie i dotyczących bezpośrednio lub 
pośrednio Stacji Ładowania celem zwiększania poziomu Zysku, obniżania kosztów, 
zwiększenia efektywności energetycznej oraz rozwoju działalności Stacji Ładowania poprzez 
usługi dodatkowe. 

9.4. Strony ustalają następujące warunki świadczenia Usług Wsparcia Operatora:   
a. Właściciel Stacji Ładowania zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Columbus wynagrodzenia za 

świadczenie przez Columbus Usług Wsparcia Operatora w wysokości 50% (słownie: 
pięćdziesiąt procent) Zysku (Wynagrodzenie za Usługi Wsparcia Operatora). Columbus 
akceptuje, że w razie braku wykazania Zysku ze Stacji Ładowania w danym miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, Właściciel Stacji Ładowania nie będzie zobowiązany do zapłaty 
Wynagrodzenia za Usługi Wsparcia Operatora za taki okres, tym niemniej Właściciel Stacji 
Ładowania będzie podejmował wszelkie starania mające na celu wykazywanie Zysku ze Stacji 
Ładowania. 

b. Wynagrodzenie za Usługi Wsparcia Operatora za dany Okres rozliczeniowy jest płatne z dołu.  
c. Pozostała część Zysku tj. 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) przypada Właścicielowi Stacji 

Ładowania jako Operatorowi Ogólnodostępnej Stacji Ładowania.  
d. Do 10-tego dnia miesiąca NEXITY przekaże Właścicielowi Stacji Ładowania i Columbus za 

pośrednictwem Oprogramowania NEXITY, informację o kwocie Przychodu Netto, Zysku 
wypracowanego w miesiącu poprzedzającym oraz uwzględnionych przy obliczaniu Zysku 
Kosztach dot. Stacji Ładowania. Na tej podstawie Columbus wystawi i doręczy Właścicielowi 
Stacji Ładowania fakturę na kwotę Columbus 50% Zysku z 14-dniowym terminem płatności 
od dnia jej wysłania. 

e. W trakcie trwania Umowy Strony zgodnie ustalają, że mogą bez konieczności zmiany 
niniejszej Umowy dokonywać zmian w zakresie częstotliwości płatności Wynagrodzenia za 
Usługi Wsparcia Operatora lub sposobu i formy dokonywania rozliczeń w powiązaniu z innymi 
usługami jakie Columbus może w przyszłości świadczyć na rzecz lub zlecenie Właściciela 
Stacji Ładowania, pod warunkiem, że taka zmiana zostanie uzgodniona przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron w formie co najmniej dokumentowej, np. mailowo. 

f. Do rozliczania Wynagrodzenia za Usługi Wsparcia Operatora stosuje się postanowienia 
części drugiej OWU: Postanowienia szczególne dotyczące NEXITY. W konsekwencji kwota 
należna Columbus z tytułu Wynagrodzenia za Usługi Wsparcia Operatora zostanie 
przekazana przelewem na konto bankowe Columbus za pośrednictwem NEXITY. Żeby 
przekazanie środków pieniężnych, o którym mowa w zdaniu poprzednim było możliwe, 
Właściciel Stacji Ładowania upoważni NEXITY jako Dostawcę Usług Ładowania do 
przekazania Columbus części należnych Właścicielowi Stacji Ładowania od Dostawcy Usług 
Ładowania kwot w wysokości równej należnemu Wynagrodzeniu za Usługi Wsparcia 
Operatora oraz upoważnia Columbus jako Odbiorcę Przekazu do przyjęcia świadczenia od 
Dostawcy Usług Ładowania (Przekazanego) (Przekaz Wynagrodzenia za Usługi Wsparcia 
Operatora). Columbus wyraża zgodę na dokonywanie płatności w drodze Przekazu opisanego 
powyżej. 

9.5. W zakresie Kosztów dot. Stacji Ładowania Strony postanawiają, że w trakcie obowiązywania 
Umowy wszelkie Koszty dot. Stacji Ładowania, w tym koszty wynikające z odpłatnych Usług 
Serwisowych, będą pokrywane w pierwszej kolejności z Przychodu Netto osiągniętego w 
danym Okresie rozliczeniowym ze Stacji Ładowania. W części, w której nie pokryje ich 
Przychód Netto i stosowne Przekazy realizowane przez NEXITY, koszty takie będą pokrywane 
przez Columbus oraz Właściciela Stacji Ładowania w częściach równych tj. po 50% (słownie: 
po pięćdziesiąt procent). Przy czym: 

e. Odmienne zasady Strony mogą ustalić przykładowo w odniesieniu do rozbudowy Stacji 
Ładowania, infrastruktury zasilającej i infrastruktury towarzyszącej; 

f. Ogólne zasady rozliczeń należności Columbus, jak również zasady rozliczania Kosztów EE, 
określa część druga OWU: Postanowienia szczególne dotyczące NEXITY; 

g. Koszty Usług Serwisowych świadczonych przez Columbus w odniesieniu do Stacji Ładowania 
określa część czwarta OWU: Usługi Serwisowe oraz część piąta OWU: Cennik Usług 
Serwisowych; 

h. Zasady przeprowadzania Napraw Gwarancyjnych oraz ponoszenia kosztów opłat za 
eksploatacyjne badanie techniczne przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego, jeśli 
będzie wymagane po przeprowadzeniu Naprawy Gwarancyjnej, określa część trzecia OWU: 
Warunki Gwarancji. 

9.6. W zakresie osobnego przyłącza na potrzeby Stacji Ładowania Strony mogą wspólnie i w 
porozumieniu postanowić, że Stacja Ładowania zostanie przyłączona bezpośrednio do sieci 
dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) także w przypadku, gdy w ramach 
Montażu Columbus nie jest co do zasady zobowiązany do budowy lub zapewnienia osobnego 
przyłącza na potrzeby Stacji Ładowania (tj. Także w przypadku innych Stacji Ładowania niż 
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Go Power 360 z niezależną stacją zasilania). Wówczas zastosowanie znajdą poniższe 
postanowienia: 

a. umowę o przyłączenie z OSD we własnym imieniu i na własną rzecz zawrze Właściciel Stacji 
Ładowania i jednocześnie upoważni Columbus do wykonywania wszelkich czynności – 
zarówno faktycznych, jak i prawnych, jakie okażą się potrzebne w celu wykonania i 
funkcjonowania odrębnego przyłącza dla Stacji Ładowania. Właściciel Stacji Ładowania jest 
zobowiązany udzielić wszelkich niezbędnych, zgód, informacji, pełnomocnictw jakie okażą 
się potrzebne w celu wykonania odrębnego przyłącza i zawarcia umowy o przyłączenie; 

b. Właściciel Stacji Ładowania we własnym imieniu i na własną rzecz zawrze odpowiednie 
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowę kompleksową;  

c. Właściciel Stacji Ładowania upoważni Columbus do reprezentowania Właściciela Stacji 
Ładowania przed zakładem energetycznym w zakresie wyboru grupy taryfowej oraz, o ile jest 
będzie to prawnie dopuszczalne, Właściciel Stacji Ładowania dokona wyboru E-Taryfy;  

d. Właściciel Stacji Ładowania zawrze we własnym imieniu i na własną rzecz umowę sprzedaży 
energii elektrycznej lub wspomnianą powyżej umowę kompleksową przewidującą rozliczenia 
w ramach E-Taryfy, o ile będzie to prawnie dopuszczalne; 

e. jeśli Strony dokonają powyższych uzgodnień na etapie uzgodnień przedmontażowych, 
wykonanie osobnego przyłącza stanowi część usługi Montażu, a koszty wykonania 
odrębnego przyłącza dla Stacji Ładowania, a także wszelkie koszty towarzyszące Strony 
doliczą do Wynagrodzenia Columbus, a Rabat naliczony zostanie od tak ustalonego 
całościowego Wynagrodzenia Columbus; 

f. jeśli Strony dokonają powyższych uzgodnień na późniejszym etapie, koszty wykonania 
odrębnego przyłącza dla Stacji Ładowania, a także wszelkie koszty towarzyszące – w tym 
przypadku Strony ponoszą po połowie;  

g. w przypadku, gdyby Właściciel Stacji Ładowania nie dokonał wyboru E-Taryfy, jeśli był do 
tego zobowiązany na podstawie powyższych postanowień, Właściciel Stacji Ładowania 
będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Columbus kary umownej w wysokości 500 (słownie: 
pięćset) zł za każdy dzień opóźnienia od momentu, gdy wybór taki był prawnie możliwy, 
płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia Właścicielowi Stacji Ładowania wezwania do 
zapłaty. 

9.7. W zakresie zmiany Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania:  
a. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Stacji Ładowania oraz ciągłości realizacji 

obowiązków Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania przy pomocy Oprogramowania 
NEXITY, Właściciel Stacji Ładowania zobowiązuje się, że – na wypadek, gdyby doszło do 
zmiany Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania w odniesieniu do Stacji Ładowania, 
także po zakończeniu obowiązywania Umowy, zapewni przeniesienie zawartej Umowy z 
NEXITY na nowego Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania w takim zakresie, w jakim 
odnosi się do Stacji Ładowania. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez 
Właściciela Stacji Ładowania, Właściciel Stacji Ładowania będzie zobowiązany do zapłaty na 
rzecz Columbus kary umownej w wysokości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia Właścicielowi Stacji Ładowania wezwania do zapłaty. 

b. NEXITY jako Dostawca Usług Ładowania wyraża zgodę na powyższe przeniesienie praw i 
obowiązków. 

9.8. W zakresie pozostałych obowiązków Właściciela Stacji Ładowania dotyczących Stacji 
Ładowania, Właściciel Stacji Ładowania gwarantuje i zapewnia: 

a. że pozostanie dysponentem Nieruchomości, właścicielem (ew. leasingobiorcą) Stacji 
Ładowania i Operatorem Ogólnodostępnej Stacji Ładowania przez cały okres obowiązywania 
Umowy, przy czym ewentualne zmiany w tym zakresie wymagają uprzedniej zgody Columbus 
i równoczesnego przeniesienia przez Właściciela Stacji Ładowania wszystkich praw i 
obowiązków wynikających z Umowy na następnego właściciela lub dysponenta, do czego 
Właściciel Stacji Ładowania zobowiązuje się doprowadzić oraz zapewnić, iż ewentualny 
każdy kolejny następca prawny właściciela lub dysponenta w takim przypadku także 
przeniesie swoje prawa i obowiązki z Umowy na dalszego następcę prawnego, zapewniając 
obowiązywanie Umowy przez cały okres jej trwania; 

b. że w okresie obowiązywania Umowy będzie przestrzegać Warunków Gwarancji oraz zaleceń 
Producenta Stacji Ładowania, zapewni bezpieczne użytkowanie Stacji Ładowania, ochronę 
Stacji Ładowania przed nieuprawnionym dostępem i ingerencją osób trzecich, w tym 
kradzieżą lub zniszczeniem;  

c. że niezwłocznie zgłosi Columbus wszelkie dostrzeżone awarie lub uszkodzenia Stacji 
Ładowania lub Oprogramowania (jeśli wystąpi). Do czasu usunięcia awarii Właściciel Stacji 
Ładowania zabezpieczy Stację Ładowania, a w szczególności zamieści oznaczenie dotyczące 
czasowego braku możliwości korzystania ze Stacji Ładowania przez Użytkowników, 
a następnie – po jej usunięciu - niezwłocznie je usunie. W okresie obowiązywania Umowy 
Właściciel Stacji Ładowania nie jest upoważniony do samodzielnej ingerencji w Stację 
Ładowania, w tym rozkręcanie, demontowanie jej części, montaż części zamiennych, montaż 
dodatkowych elementów, podzespołów, rozbudowę istniejącej Stacji Ładowania bądź inne 
nieuprawnione naprawy lub modyfikacje; 

d. zapewni, że nie będzie dokonywana jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie sprzętowe 
Producenta Stacji Ładowania, jego zmiana lub usunięcie; 

e. zapewni, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie dokonywana jakakolwiek instalacja 
lub wdrożenie dodatkowego oprogramowania na Stacji Ładowania, w tym oprogramowania 
na potrzeby monitorowania Stacji Ładowania lub rozliczeń, zmiana lub usunięcie 
Oprogramowania NEXITY, adaptacja lub integracja Stacji Ładowania z innymi systemami, 
chyba że zostanie to uzgodnione uprzednio z Columbus lub z NEXITY w ramach Umowy z 
NEXITY; 

f. że na miejscach parkingowych wyznaczonych przy Stacji Ładowania będą parkować 
wyłącznie pojazdy Użytkowników przez okres korzystania przez nich ze Stacji Ładowania i 
będzie egzekwował przestrzeganie tego obowiązku od osób trzecich oraz utrzymanie 
stosownych oznaczeń tych miejsc parkingowych;  

g. utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe Stacji Ładowania, dojazdu do Stacji Ładowania 
oraz miejsc parkingowych przylegających do Stacji Ładowania, w tym w szczególności 
zapewni odśnieżania i solenie nawierzchni; 

h. bezpieczeństwo Stacji Ładowania poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochrony tj. 
poprzez monitoring, korzystanie z usług firmy ochroniarskiej, itp.; 

i. że przez cały okres obowiązywania Umowy nie będzie pobierać od Użytkowników opłat za 
korzystanie ze Stacji Ładowania, wjazd na teren Nieruchomości, korzystanie z miejsc 
parkingowych w trakcie ładowania pojazdów zasilanych w energię elektryczną ani żadnych 
innych opłat podobnych bądź że nie będzie nakładać dodatkowych wymogów na takich 
Użytkowników; 

j. że przez cały okres obowiązywania Umowy, 24/7 będzie istniał swobodny, niczym 
nieograniczony dostęp do miejsc parkingowych wyznaczonych przy Stacji Ładowania oraz do 

Stacji Ładowania umożliwiający świadczenie usługi ładowania dla Użytkowników. W 
przypadku naruszenia powyższego zobowiązania z przyczyn, za które odpowiada Właściciel 
Stacji Ładowania, Właściciel Stacji Ładowania będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej 
w wysokości 2.000 (słownie: dwa tysiące) zł za każdy rozpoczęty dzień naruszenia 
niniejszego zobowiązania;  

k. niezwłoczne poinformowanie Columbus w przypadku, gdy dostęp do Stacji Ładowania będzie 
ograniczony z przyczyn niezależnych od Właściciela Stacji Ładowania, z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem Columbus, wskazując rodzaj ograniczenia fizycznego dostępu 
do Stacji Ładowania i przyległych do niej miejsc parkingowych, czas trwania ograniczenia i 
jego przyczyny. Jeżeli zawiadomienie w terminie określonym w zdaniu poprzednim będzie 
niemożliwe, Właściciel Stacji Ładowania poinformuje Columbus o ograniczeniu niezwłocznie 
po pozyskaniu informacji o jego wystąpieniu lub możliwym wystąpieniu w przyszłości; 

l. że w okresie obowiązywania Umowy Columbus przysługiwać będzie wyłączne prawo 
świadczenia na Nieruchomości oraz w relacji z Właścicielem Stacji Ładowania w odniesieniu 
do Stacji Ładowania Usług Wsparcia Operatora, jak również, że – bez uprzedniej pisemnej 
zgody Columbus - Właściciel Stacji Ładowania nie będzie bezpośrednio ani pośrednio 
angażował innych podmiotów w świadczenie tego typu usług w odniesieniu do 
Nieruchomości lub obszaru przyległego do Nieruchomości w promieniu co najmniej 15 km od 
granic Nieruchomości. Właściciel Stacji Ładowania, w szczególności, zobowiązuje się, że w 
okresie obowiązywania Umowy nie zawrze ani w jakikolwiek inny sposób nie stanie się stroną 
umowy z jakimkolwiek podmiotem innym niż Columbus lub NEXITY, której przedmiotem lub 
celem będzie prowadzenie działalności Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania, 
świadczenie Usług Wsparcia Operatora lub świadczenie usługi ładowania, w tym usług 
nieodpłatnych na terenie Nieruchomości lub na obszarze przyległym do Nieruchomości w 
promieniu co najmniej 15 km od granic Nieruchomości, ani też nie wyrazi zgody, czy też w 
jakikolwiek inny sposób nie udostępni takiemu podmiotowi Nieruchomości do takiej 
działalności. Właściciel Stacji Ładowania nadto zobowiązuje się powstrzymać w okresie 
obowiązywania Umowy od prowadzenia bezpośrednio działalności i świadczenia usług, o 
których mowa w zdaniach poprzednich na terenie Nieruchomości lub na obszarze przyległym 
do Nieruchomości w promieniu co najmniej 15 km od granic Nieruchomości w zakresie innym 
niż wynikający z niniejszej Umowy, a także zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania 
Umowy nie dokona jakichkolwiek czynności mogących skutkować utratą przez Właściciela 
Stacji Ładowania statusu Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania. W przypadku 
naruszenia powyższych postanowień Właściciel Stacji Ładowania będzie zobowiązany do 
zapłaty kary umownej w wysokości 2.000 (słownie: dwa tysiące) zł za każdy rozpoczęty dzień 
naruszenia zobowiązania wskazanego w niniejszym punkcie lit. l, a w przypadku, gdy 
Właściciel Stacji Ładowania utraci status Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania w 
sposób naruszający Umowę zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 
50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł. Jeśli Właściciel Stacji Ładowania nie jest 
jednocześnie właścicielem Nieruchomości: Właściciel Stacji Ładowania oświadcza, że takie 
samo zobowiązanie przyjął na siebie właściciel Nieruchomości oraz gwarantuje, że właściciel 
Nieruchomości zobowiązanie to wykona. Za naruszenie przez właściciela Nieruchomości tego 
zobowiązania Właściciel Stacji Ładowania odpowiada jak za naruszenie własnego obowiązku; 

m. będzie terminowo regulować opłaty za energię elektryczną i przyjmuje do wiadomości, że 
brak energii elektrycznej uniemożliwi korzystanie ze Stacji Ładowania i może być podstawą 
do rozwiązania Umowy z winy Właściciela Stacji Ładowania; 

n. umożliwi Columbus lub osobom przez niego wskazanym wstęp i korzystanie z Nieruchomości 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych oraz w 
zakresie niezbędnym do usunięcia ewentualnych awarii Stacji Ładowania lub elementów sieci 
elektroenergetycznej, do której Stacja Ładowania zostanie przyłączona, jak również innych 
czynności związanych z Usługami Wsparcia Operatora; 

o. że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie należycie utrzymywał i konserwował 
infrastrukturę elektroenergetyczną na Nieruchomości niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania Stacji Ładowania i na każde żądanie Columbus zapewni jej pracownikom lub 
przedstawicielom swobodny dostęp do infrastruktury elektroenergetycznej na 
Nieruchomości. 

9.9. W zakresie rozbudowy Stacji Ładowania:  
a. W przypadku, gdy w opinii Właściciela Stacji Ładowania wskazane jest zwiększenie liczby 

publicznych stacji ładowania lub liczby punktów ładowania lub zwiększenie wymaganej mocy 
stacji/punktów już zainstalowanych na Nieruchomości lub wykonanie odrębnego przyłącza 
dla Stacji Ładowania lub dla planowanych stacji ładowania lub dokonanie innych nakładów na 
Stację Ładowania w zakresie jej rozbudowy, przebudowy lub modernizacji, Właściciel Stacji 
Ładowania zobowiązany będzie do poinformowania Columbus o chęci takiej rozbudowy Stacji 
Ładowania wraz ze wskazaniem zakresu takiej rozbudowy, w tym wstępnego określenia 
liczby dodatkowych punktów ładowania lub zakresu modernizacji Stacji Ładowania lub 
punktów już zainstalowanych oraz wystąpienia do Columbus o zmianę Umowy przez: 

i. wybudowanie dodatkowej/dodatkowych stacji ładowania wraz z wyznaczeniem 
dodatkowych miejsc parkingowych na cele świadczenia usług ładowania na 
Nieruchomości, montaż dodatkowych punktów ładowania lub modernizację Stacji 
Ładowania lub punktów ładowania już zainstalowanych, wybudowania odrębnego 
przyłącza dla Stacji Ładowania lub dla planowanych stacji ładowania na zasadach 
analogicznych jak w przypadku sprzedaży i Montażu Stacji Ładowania na podstawie 
niniejszej Umowy oraz, 

ii. przedłużenie okresu obowiązywania Umowy do okresu do upływu 20 lat od zawarcia 
aneksu do niniejszej Umowy. 

b. W przypadku, gdy będą techniczne możliwości dokonania zmian jak powyżej i w opinii 
Columbus powyższe działania będą biznesowo i ekonomicznie uzasadnione, Strony zawrą 
aneks do Umowy w terminie 6 miesięcy od wystąpienia przez Właściciela Stacji Ładowania 
o zmianę Umowy. Udostępnienie Stacji Ładowania i zakres Usług Wsparcia Operatora 
świadczonych na zasadach określonych w niniejszej Umowie obejmie także dodatkowe 
punkty ładowania lub inną stację ładowania, których dotyczyć będzie wyżej wskazany aneks 
do Umowy. 

c. W przypadku, gdy w opinii Columbus wskazane będzie zwiększenie wymaganej ilości 
publicznych stacji ładowania lub ilości punktów ładowania lub zwiększenie wymaganej mocy 
stacji/punktów już zainstalowanych na Nieruchomości, lub rozbudowa infrastruktury 
towarzyszącej lub też infrastruktury elektroenergetycznej, w szczególności poprzez 
posadowienie instalacji odnawialnego źródła energii lub poprzez wykonanie odrębnego 
przyłącza dla Stacji Ładowania lub planowanych stacji ładowania, lub dokonanie innych 
nakładów na Stację Ładowania w zakresie jej rozbudowy, przebudowy lub modernizacji 
Columbus wystąpi do Właściciela Stacji Ładowania o odpowiednią zmianę Umowy. Właściciel 
Stacji Ładowania zobowiązuje się do prowadzenia negocjacji w zakresie zmiany Umowy w 
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dobrej wierze.  
9.10. W przypadku, gdy Wynagrodzenie Columbus zostanie sfinansowane ze środków innych niż ze 

środków zewnętrznych pozyskanych od Partnera Finansowego Columbus (leasing/kredyt) 
częścią Umowy staje się załącznik do Umowy: Zastaw. W przeciwnym razie, załącznik ten 
(Zastaw) nie stosuje się. 

10. UBEZPIECZENIE STACJI ŁADOWANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA STACJI ŁADOWANIA 

10.1. Postanowienia niniejszego pkt 10 części pierwszej OWU stosują się do Umowy na pełnienie 
roli Operatora oraz do Umowy na świadczenie Usług Wsparcia Operatora. 

10.2. Właściciel Stacji Ładowania: 
a. w terminie nie późniejszym niż w dacie złożenia wniosku o przeprowadzenie wstępnego 

badania technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego zawrze umowę ubezpieczenia w 
odniesieniu do Stacji Ładowania na warunkach wskazanych poniżej i dokona cesji roszczeń z 
umowy ubezpieczenia na Columbus; 

b. zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia Stacji Ładowania (ubezpieczenie mienia) 
na własny koszt od wszystkich ryzyk, a więc z zakresem ochrony ubezpieczeniowej 
obejmującym co najmniej ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem, wandalizmu, 
przepięć, stłuczeń, zalań, jak również w zakresie awarii i uszkodzeń maszyn lub urządzeń, 
szkód estetycznych (w tym graffiti), awarii spowodowanych przerwami w dostawie prądu, 
szkód wywołanych pracami budowlanymi, poszukiwania przyczyny szkody, przy czym limit 
odpowiedzialności ubezpieczyciela przynajmniej w zakresie kradzieży, kradzieży z 
włamaniem, awarii, szkód wywołanych pracami budowlanymi powinien być nie mniejszy niż 
wysokość Wynagrodzenia Columbus (bez uwzględnienia Rabatu); 

c. zawrze ww. umowę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń zarejestrowanym w 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym; 

d. dokonuje niniejszym cesji przyszłej wierzytelności, jaka będzie mu przysługiwać na 
podstawie ww. umowy ubezpieczenia w stosunku do ubezpieczyciela w razie zaktualizowania 
się ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia oraz zapewni poinformowanie o takiej cesji 
ubezpieczyciela oraz odnotowanie jej w polisie ubezpieczeniowej; 

e. zobowiązuje się do dostarczenia Columbus skanu polisy ubezpieczeniowej w terminie nie 
dłuższym niż 7 (siedem) dni od zawarcia umowy ubezpieczenia na pierwszy okres ochrony, a 
na prośbę Columbus – dostarczy na rzecz Columbus także oryginał takiej polisy; 

f. zobowiązuje się do utrzymania ochrony ubezpieczeniowej co najmniej w zakresie ww. ryzyk 
przez cały okres obowiązywania Umowy; 

g. dostarczy Columbus skan każdej kolejnej polisy ubezpieczeniowej w terminie nie dłuższym 
niż 7 (siedem) dni od zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy ochrony, nie później 
jednak niż w dniu, w którym wygasałaby poprzednia polisa, a na prośbę Columbus – 
dostarczy także oryginał każdej kolejnej polisy; 

h. Właściciel Stacji Ładowania dokonuje niniejszym cesji przyszłej wierzytelności, jaka będzie 
mu przysługiwać na podstawie ww. umowy ubezpieczenia w stosunku do ubezpieczyciela w 
razie zaktualizowania się ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia oraz zapewni 
poinformowanie o takiej cesji ubezpieczyciela oraz odnotowanie jej w polisie 
ubezpieczeniowej, jak również dostarczy Columbus skan dokumentu potwierdzającego taką 
cesję i jej skuteczność względem ubezpieczyciela; 

i. Właściciel Stacji Ładowania udziela niniejszym pełnomocnictwa na rzecz Columbus do 
zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku niedochowania terminu do dostarczenia 
pierwszej lub kolejnej polisy ubezpieczeniowej określonych powyżej, w zakresie 
przewidzianym powyżej, przy zachowaniu limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela równego 
wysokości Wynagrodzenia Columbus (bez uwzględnienia Rabatu) na koszt Właściciela Stacji 
Ładowania, w celu utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania 
Umowy oraz w szczególności do wykonania w jego imieniu obowiązków informacyjnych 
względem ubezpieczyciela dotyczących cesji wierzytelności z takiej umowy ubezpieczenia. 
Do wszystkich tych umów powyższe zapisy w zakresie zakresu, limitu odpowiedzialności 
ubezpieczyciela oraz dokonania cesji wierzytelności przyszłej stosuje się odpowiednio; 

j. Na każdorazowe żądanie Columbus Właściciel Stacji Ładowania wyda Columbus dokument 
pełnomocnictwa obejmujący upoważnienie, o którym mowa powyżej, w formie pisemnej, we 
wskazanej przez Columbus liczbie egzemplarzy; 

k. W razie, jeśli Columbus przekaże Właścicielowi Stacji Ładowania ofertę ubezpieczenia Stacji 
Ładowania od współpracującego z Columbus ubezpieczyciela, skorzystanie przez Właściciela 
Stacji Ładowania z takiej oferty i objęcie Stacji Ładowania ochroną ubezpieczenia na jej 
podstawie jest równoważne z wypełnieniem obowiązków Właściciela Stacji Ładowania w 
zakresie ubezpieczenia Stacji Ładowania wynikających z niniejszego pkt 10 części pierwszej 
OWU w odniesieniu do danego okresu ochrony, niezależnie od tego, czy oferta ta jest w pełni 
zgodna z powyższymi warunkami. 

11. WARUNKI UDOSTĘPNIENIA STACJI ŁADOWANIA W RAMACH ABONAMENTU  

11.1. Postanowienia niniejszego pkt 11 części pierwszej OWU stosuje się do Umowy 
abonamentowej. 

11.2. W ramach Umowy Columbus: 
a. udostępnia Korzystającemu ze Stacji Ładowania Stację Ładowania będącą przedmiotem 

Montażu (na warunkach wskazanych w niniejszym OWU), w systemie abonamentowym 
polegającym na tym, że w zamian za zapłatę Opłaty Abonamentowej określonej w Umowie: 

i. przeprowadzi Montaż Stacji Ładowania w Miejscu Montażu zgodnie z Umową; 
ii. oddaje Korzystającemu ze Stacji Ładowania jako dzierżawcy w dzierżawę Stację 

Ładowania z pełnym prawem do pobierania ze Stacji Ładowania pożytków i do 
dysponowania Stacją Ładowania w granicach przewidzianych prawem Umową; 

iii. będzie realizować obowiązki gwaranta określone w części trzeciej OWU: Warunki 
Gwarancji; 

iv. będzie świadczył Usługi Serwisowe w odniesieniu do Stacji Ładowania na zasadach 
opisanych części czwartej OWU: Usługi Serwisowe i części piątej OWU: Cennik Usług 
Serwisowych, przy czym w ramach Opłaty Abonamentowej Columbus zobowiązuje się 
świadczyć Usługi Serwisowe w zakresie obejmującym Przeglądy Gwarancyjne; 

b. pozostaje właścicielem Stacji Ładowania przez cały okres obowiązywania Umowy, chyba że 
Korzystający ze Stacji Ładowania skorzysta z prawa wykupu Stacji Ładowania zgodnie z 
Umową; 

c. dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz zapleczem personalnym, technicznym i 
rzeczowym dla pełnej i terminowej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy oraz 
pozostających z nią w związku. 

11.3. W ramach Umowy Korzystający ze Stacji Ładowania zobowiązuje się, że: 
a. będzie terminowo regulować Opłatę Abonamentową i wszystkie inne należności wynikające z 

niniejszej Umowy na rachunek bankowy Columbus o numerze: 32 1540 1115 2111 0103 

8288 0001 w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Krakowie; 

b. będzie podmiotem eksploatującym, użytkującym i zarządzającym Stacją Ładowania i będzie 
realizował wszelkie obowiązki i zadania wynikające z Ustawy o elektromobilności w 
odniesieniu do Stacji Ładowania; 

c. pozostanie dysponentem Nieruchomości i wyłącznym posiadaczem Stacji Ładowania przez 
cały okres obowiązywania Umowy;  

d. pozostanie odpowiednio Operatorem Ogólnodostępnej Stacji Ładowania (w przypadku, gdy 
Stacja Ładowania będzie ogólnodostępna) lub Operatorem Prywatnej Stacji Ładowania (w 
przypadku, gdy Stacja Ładowania nie będzie ogólnodostępna) i będzie prowadzić działalność 
gospodarczą o charakterze zawodowym w tym zakresie, a ponadto – bez wyraźnej uprzedniej 
zgody Columbus - nie przekaże ani umownie ani w sposób faktyczny pełnienia tej funkcji 
podmiotom trzecim; 

e. nie podnajmie ani poddzierżawi ani nie odda do użytkowania Stacji Ładowania osobom 
trzecim. Korzystający ze Stacji Ładowania może jednak: 

i. udostępniać Stację Ładowania do korzystania przez Użytkowników w ramach usług 
ładowania, 

ii. w zakresie wymaganym Umową lub przepisami prawa umożliwiać Dostawcom Usług 
Ładowania świadczenie usług ładowania z wykorzystaniem Stacji Ładowania w oparciu 
o Umowę z Dostawcą Usług Ładowania zawieraną przez Korzystającego ze Stacji 
Ładowania, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń w zakresie instalowania lub 
wdrażania oprogramowania na Stacji Ładowania wynikających z niniejszej Umowy; 

f. w przypadku utraty przez Korzystającego ze Stacji Ładowania statusu Operatora 
Ogólnodostępnej Stacji Ładowania lub Operatora Prywatnej Stacji Ładowania (jeśli wystąpi) 
lub zaprzestania korzystania z Oprogramowania NEXITY Korzystający ze Stacji Ładowania 
poinformuje o tym fakcie Columbus w terminie 5 dni za zaistnienia zdarzenia; 

g. będzie zapewniał prawidłowe utrzymanie i eksploatowanie Stacji Ładowania zgodnie z 
Umową; 

h. umożliwi Columbus dostęp do Stacji Ładowania na każde żądanie Columbus, w 
szczególności na żądanie uzasadnione: wykonaniem Usług Serwisowych zgodnie z Umową, 
realizacją obowiązków gwaranta zgodnie z warunkami Gwarancji bądź monitorowaniem 
stanu Stacji Ładowania i przestrzegania Umowy w odniesieniu do Stacji Ładowania; 

i. umożliwi Columbus oznaczenie Stacji Ładowania własnym logo oraz zastosowanie innych 
oznaczeń wedle uznania Columbus, a wobec wdrożenia Oprogramowania NEXITY także logo 
NEXITY. Strony mogą ustalić odrębnie odmienne zasady oznaczenia Stacji Ładowania. 
Ustalenie takie nie wymaga zmiany Umowy, w tym także zmiany OWU. 

11.4. W zakresie Opłaty Abonamentowej Strony postanawiają, że jej wysokość została określona z 
uwzględnieniem: 

i. wynagrodzenia za usługę Montażu Stacji Ładowania, które obejmuje także jednorazową 
opłatę za badanie wstępne techniczne Stacji Ładowania przeprowadzane przez Urząd 
Dozoru Technicznego; 

ii. czynszu dzierżawnego za dzierżawę Stacji Ładowania na rzecz Korzystającego ze 
Stacji Ładowania; 

iii. realizacji obowiązków gwaranta zgodnie z OWU (część trzecia OWU: Warunki 
Gwarancji); 

iv. wynagrodzenia należnego Columbus z tytułu opłat za Usługi Serwisowe wynikające z 
OWU (część czwarta OWU: Usługi Serwisowe oraz część piąta OWU: Cennik Usług 
Serwisowych), w zakresie w jakim takie usługi objęte są Opłatą Abonamentową.  

11.5. Opłata Abonamentowa będzie należna za Okres Abonamentowy liczony w miesiącach 
kalendarzowych stanowiących Okresy rozliczeniowe, rozpoczynające się pierwszego a 
kończące się ostatniego dni danego miesiąca. Pierwszy miesiąc Okresu Abonamentowego 
stanowi miesiąc kalendarzowy, w którym zakończono Montaż Stacji Ładowania tj. podpisano 
Protokół Odbioru Stacji Ładowania. Ostatni miesiąc Okresu Abonamentowego to ostatni 
miesiąc obowiązywania Umowy, choćby stanowił on niepełny miesiąc kalendarzowy. 

11.6. Opłata Abonamentowa jest należna niezależnie od tego, czy w Okresie Abonamentowym 
Stacja Ładowania jest faktycznie eksploatowana oraz świadczone są z jej wykorzystaniem 
usługi ładowania dla Użytkowników, a także uzyskiwany jest przychód ze Stacji Ładowania 
po stronie Korzystającego ze Stacji Ładowania lub po stronie Dostawcy Usług Ładowania.  

11.7. Columbus udziela nieodpłatnie Gwarancji jakości na Stację Ładowania i zobowiązuje się 
przeprowadzać Naprawy Gwarancyjne w przypadku jakichkolwiek Awarii objętych zakresem 
Gwarancji zgodnie z OWU (część trzecia OWU: warunki Gwarancji). Realizacja Napraw 
Gwarancyjnych bądź innych napraw oraz wystąpienie usterek Stacji Ładowania nie wpływają 
jednak na wysokość Opłaty Abonamentowej i obowiązek jej zapłaty.  

11.8. Opłata Abonamentowa będzie płatna do Columbus miesięcznie z dołu do 10-tego dnia 
miesiąca za bezpośrednio poprzedzający miesięczny okres rozliczeniowy, przy czym, w 
zakresie w jakim będzie to możliwe, Opłata Abonamentowa będzie płatna za pośrednictwem 
NEXITY zgodnie z postanowieniami części drugiej OWU: Postanowienia szczególne 
dotyczące NEXITY. 

11.9. Columbus prześle do Korzystającego ze Stacji Ładowania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej fakturę na kwotę należnej za poprzedni miesiąc Opłaty Abonamentowej. 
Obowiązek zapłaty Opłaty Abonamentowej jest niezależny od otrzymania faktury przez 
Korzystającego ze Stacji Ładowania. 

11.10. Korzystający ze Stacji Ładowania przyjmuje do wiadomości, że Opłata Abonamentowa 
obejmuje koszty wykonania odrębnego przyłącza tylko w przypadku wyboru przez 
Korzystającego ze Stacji Ładowania wariantu Go Power 360 z niezależną stacją zasilania, a 
jeśli w toku realizacji Umowy Strony uzgodnią budowanie osobnego przyłącza, koszty z tym 
związane pokryje samodzielnie Korzystający ze Stacji Ładowania 

11.11. W zakresie obowiązków Korzystającego ze Stacji Ładowania dotyczących Stacji 
Ładowania Korzystający ze Stacji Ładowania gwarantuje i zapewnia: 

a. że będzie dbać o dobry stan techniczny Stacji Ładowania, będzie przestrzegać Warunków 
Gwarancji oraz zaleceń Producenta Stacji Ładowania, zapewni bezpieczne użytkowanie Stacji 
Ładowania, ochronę Stacji Ładowania przed nieuprawnionym dostępem i ingerencją osób 
trzecich, w tym kradzieżą lub zniszczeniem; 

b. zobowiązuje się na własny koszt utrzymywać i konserwować Stację Ładowania, w tym także 
jej infrastrukturę zasilającą i towarzyszącą oraz związane z nią miejsca postojowe, a także 
dostosowywać Stację Ładowania do obowiązujących w danym momencie wymogów 
prawnych oraz technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania i eksploatowania Stacji 
Ładowania, przy czym jakakolwiek ingerencja w podzespoły Stacji Ładowania i związaną z nią 
infrastrukturę techniczną (zasilania, infrastrukturę towarzyszącą), może być przeprowadzana 
wyłącznie przez Columbus w uzgodnieniu z Korzystającym ze Stacji Ładowania lub za 
uprzednią zgodą Columbus; 

c. że niezwłocznie zgłosi Columbus wszelkie dostrzeżone awarie lub uszkodzenia Stacji 
Ładowania lub Oprogramowania (jeśli wystąpi). Do czasu usunięcia awarii Korzystający ze 
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Stacji Ładowania zabezpieczy Stację Ładowania, a w szczególności zamieści oznaczenie 
dotyczące czasowego braku możliwości korzystania ze Stacji Ładowania przez 
Użytkowników, a następnie – po jej usunięciu - niezwłocznie je usunie. Korzystający ze Stacji 
Ładowania nie jest upoważniony do samodzielnej ingerencji w Stację Ładowania, w tym 
rozkręcanie, demontowanie jej części, montaż części zamiennych, montaż dodatkowych 
elementów, podzespołów, rozbudowę istniejącej Stacji Ładowania bądź inne nieuprawnione 
naprawy lub modyfikacje; 

d. umożliwi Columbus lub osobom przez niego wskazanym wstęp i korzystanie z Nieruchomości 
w zakresie niezbędnym do usunięcia ewentualnych awarii Stacji Ładowania lub wchodzących 
w jej skład infrastruktury zasilającej lub towarzyszącej; 

e. zapewni, że nie będzie dokonywana jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie sprzętowe 
Producenta Stacji Ładowania, jego zmiana lub usunięcie; 

f. zapewni, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie dokonywana jakakolwiek instalacja 
lub wdrożenie dodatkowego oprogramowania na Stacji Ładowania, w tym oprogramowania 
na potrzeby monitorowania Stacji Ładowania lub rozliczeń, zmiana lub usunięcie 
Oprogramowania NEXITY, adaptacja lub integracja Stacji Ładowania z innymi systemami, 
chyba że zostanie to uzgodnione uprzednio z Columbus lub z NEXITY w ramach Umowy z 
NEXITY. Korzystający ze Stacji Ładowania jest świadomy, że wdrożenie, instalacja lub zmiana 
oprogramowania na Stacji Ładowania wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Columbus 
poprzedzonej weryfikacją przez Columbus rozważanego przez Korzystającego ze Stacji 
Ładowania oprogramowania w środowisku testowym, a Korzystający ze Stacji Ładowania jest 
zobowiązany zapewnić taką możliwość weryfikacji. Weryfikacja przeprowadzona przez 
Columbus stanowi Usługę Serwisową dodatkową, płatną, przy czym obejmuje ona wyłącznie 
sprawdzenie możliwości technicznej zainstalowania lub wdrożenia danego oprogramowania 
na Stacji Ładowania. Jeśli Columbus i Korzystający ze Stacji Ładowania uzgodnią, że możliwe 
jest wdrożenie, instalacja lub zmiana oprogramowania na Stacji Ładowania dokonywanego 
przez podmiot inny niż NEXITY, Korzystający ze Stacji Ładowania zapewni, że przeprowadzi 
je wyłącznie podmiot dysponujący odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem, w 
sposób prawidłowy i zgodny z uwarunkowaniami technicznymi Stacji Ładowania, Warunkami 
Gwarancji i zaleceniami Producenta oraz wskazówkami udzielonymi przez Columbus. 
Korzystający ze Stacji Ładowania gwarantuje, że taka instalacja, wdrożenie lub zmiana nie 
spowoduje jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w Stacji Ładowania, w tym nie 
doprowadzi do zainfekowania Stacji Ładowania jakimikolwiek wirusami komputerowymi bądź 
nieprawidłowości w podzespołach Stacji Ładowania. Columbus nie bierze na siebie 
odpowiedzialności za oprogramowanie wybrane przez Korzystającego ze Stacji Ładowania, a 
weryfikacja przeprowadzona przez Columbus nie zwalnia Korzystającego ze Stacji Ładowania 
z odpowiedzialności za Stację Ładowania i ewentualne szkody lub utratę wartości związaną z 
nieprawidłowymi ingerencjami w Stację Ładowania, w tym wady samego oprogramowania 
wybranego przez Korzystającego ze Stacji Ładowania;  

g. utrzymanie czystości i porządku wokół Stacji Ładowania oraz utrzymanie zimowe Stacji 
Ładowania, dojazdu do Stacji Ładowania oraz miejsc parkingowych przylegających do Stacji 
Ładowania, w tym w szczególności zapewni odśnieżania i solenie nawierzchni; 

h. bezpieczeństwo Stacji Ładowania poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochrony tj. 
poprzez monitoring, korzystanie z usług firmy ochroniarskiej itp.; 

i. zapewni dostęp i korzystanie z istniejącej instalacji energetycznej, w razie jej 
wykorzystywania na potrzeby Stacji Ładowania, oraz przyłącza energetycznego na potrzeby 
Stacji Ładowania przez cały okres obowiązywania Umowy; 

j. że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie należycie utrzymywał i konserwował 
infrastrukturę elektroenergetyczną na Nieruchomości niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania Stacji Ładowania i na każde żądanie Columbus zapewni jej pracownikom lub 
przedstawicielom swobodny dostęp do infrastruktury elektroenergetycznej na 
Nieruchomości. 

11.12. W zakresie kosztów dot. Stacji Ładowania Strony postanawiają, że w trakcie 
obowiązywania Umowy wszelkie Koszty dot. Stacji Ładowania, w tym także opłaty związane z 
pełnieniem funkcji Operatora Stacji Ładowania, opłaty i ew. kary administracyjne i inne 
związane ze Stacją Ładowania, będą pokrywane przez Korzystającego ze Stacji Ładowania, w 
szczególności Korzystający ze Stacji Ładowania będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich 
opłat na rzecz Dostawcy Usług Ładowania (jeśli wystąpią), kosztów energii elektrycznej w 
związku z działaniem Stacji Ładowania, opłat na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego (za 
wyjątkiem opłat związanych ze wstępnym badaniem technicznym przeprowadzanym w 
ramach Montażu Stacji Ładowania, która jest wliczona w koszt Montażu oraz ewentualnych 
opłat związanych z eksploatacyjnymi badaniami technicznymi po przeprowadzaniu Naprawy 
Gwarancyjnej, zgodnie z OWU (część trzecia: Warunki Gwarancji), jeśli takie badanie będzie 
wymagane), kosztów Usług Serwisowych nieobjętych Opłatą Abonamentową, innych kosztów 
i opłat należnych Columbus na podstawie lub w związku z Umową. 

11.13 W zakresie rozbudowy Stacji Ładowania Strony postanawiają, że: 
a. w przypadku, gdy w opinii Korzystającego ze Stacji Ładowania wskazane jest zwiększenie 

liczby publicznych stacji ładowania lub liczby punktów ładowania lub zwiększenie wymaganej 
mocy stacji/punktów już zainstalowanych na Nieruchomości lub dokonanie innych nakładów 
na Stację Ładowania w zakresie jej rozbudowy, przebudowy lub modernizacji, Korzystający ze 
Stacji Ładowania zobowiązany będzie do poinformowania Columbus o chęci takiej rozbudowy 
Stacji Ładowania wraz ze wskazaniem zakresu takiej rozbudowy, w tym wstępnego 
określenia liczby dodatkowych punktów ładowania lub zakresu modernizacji Stacji 
Ładowania lub punktów już zainstalowanych oraz wystąpienia do Columbus ofertę w tym 
zakresie.  

b. W takim przypadku Columbus zaproponuje Korzystającemu ze Stacji Ładowania ofertę usług 
obejmujących wnioskowaną rozbudowę, a w szczególności może zaproponować zmianę 
Umowy. 

12. WYKUP STACJI ŁADOWANIA 

12.1. Postanowienia niniejszego pkt 12 części pierwszej OWU stosuje się do Umowy 
abonamentowej. 

12.2. W ramach Umowy Korzystający ze Stacji Ładowania jest uprawniony do wykupu Stacji 
Ładowania od Columbus, składając oświadczenie o skorzystaniu z prawa wykupu w okresie 
obowiązywania Umowy w trakcie trwania 5-letniego Okresu Abonamentowego. 

12.3. Wykup Stacji Ładowania będzie przeprowadzany poprzez zawarcie umowy sprzedaży Stacji 
Ładowania przez Columbus na rzecz Korzystającego ze Stacji Ładowania na warunkach 
wskazanych w Umowie, za zapłatą Ceny określonej w Umowie, która zostanie pomniejszona 
o: 

a. sumę Opłat Abonamentowych wpłaconych przez Korzystającego ze Stacji Ładowania zgodnie 
z Umową w ciągu trwania całego Okresu Abonamentowego; 

a następnie: 
b. 5% każdorazowo po upływie każdego pełnego roku kalendarzowego trwania Okresu 

Abonamentowego, tj. licząc od kwoty jaka byłaby płatna przed upływem danego roku 
kalendarzowego dla celów obliczania tego pomniejszenia (a więc po upływie pierwszego roku 
kalendarzowego Okresu Abonamentowego kwota ta wyniesie 95% Ceny pomniejszonej o 
Opłaty Abonamentowe, a po upływie drugiego roku kalendarzowego Okresu 
Abonamentowego kwota ta wyniesie 95% z tej kwoty itd.). 

12.4. Pomniejszenia Ceny wskazane powyżej stosuje się wg stanu na dzień zawarcia umowy 
sprzedaży Stacji Ładowania, przy czym za okres do tej daty Korzystający ze Stacji Ładowania 
opłaca Opłaty Abonamentowe na dotychczasowych zasadach.  

12.5. Umowa sprzedaży zawarta w wykonaniu wykupu przenosi własność Stacji Ładowania na 
Korzystającego ze Stacji Ładowania z chwilą zapłaty Ceny, pomniejszonej na zasadach 
wskazanych powyżej. W takim wypadku dotychczasową Umowę abonamentową zastępują 
postanowienia umowy sprzedaży, przy czym: 

a. postanowienia Umowy, w tym także OWU, pozostają w mocy i stosuje się je odpowiednio 
także w odniesieniu do umowy sprzedaży, w tym także postanowienia dotyczące warunków 
sprzedaży; 

b. zgodnie z częścią trzecią OWU: Warunki Gwarancji Korzystającemu ze Stacji Ładowania 
przysługuje Gwarancja przez okres nie dłuższy niż 2 lata od podpisania Protokołu Odbioru 
Stacji Ładowania, chyba że Strony odpłatnie przedłużą obowiązywanie Gwarancji, po 
uprzedniej weryfikacji przez Columbus stanu technicznego Stacji Ładowania, w tym 
infrastruktury towarzyszącej oraz przestrzegania warunków Gwarancji przez Korzystającego 
ze Stacji Ładowania, w szczególności w zakresie obsługi i czynności eksploatacyjnych; 

c. zgodnie z częścią czwartą OWU: Usługi Serwisowe, Usługi Serwisowe świadczone przez 
Columbus, łącznie z Przeglądami Gwarancyjnymi, traktowane będą jako usługi odpłatne;  

d. wykup Stacji Ładowania nie wpływa na obowiązywanie i stosowanie Umowy z NEXITY oraz 
OWU, w tym części drugiej OWU: Postanowienia szczególne dotyczące NEXITY. 

13. UBEZPIECZENIE STACJI ŁADOWANIA PRZEZ KORZYSTAJĄCEGO ZE STACJI ŁADOWANIA 

13.1. Postanowienia niniejszego pkt 13 części pierwszej OWU stosuje się do Umowy 
abonamentowej. 

13.2. Korzystający ze Stacji Ładowania: 
a. w terminie nie późniejszym niż w dacie złożenia wniosku o przeprowadzenie wstępnego 

badania technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego zawrze umowę ubezpieczenia w 
odniesieniu do Stacji Ładowania na warunkach wskazanych poniżej i dokona cesji roszczeń z 
umowy ubezpieczenia na Columbus; 

b. zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia Stacji Ładowania (ubezpieczenie mienia) 
na własny koszt od wszystkich ryzyk, a więc z zakresem ochrony ubezpieczeniowej 
obejmującym co najmniej ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem, wandalizmu, 
przepięć, stłuczeń, zalań, jak również w zakresie awarii i uszkodzeń maszyn lub urządzeń, 
szkód estetycznych (w tym graffiti), awarii spowodowanych przerwami w dostawie prądu, 
szkód wywołanych pracami budowlanymi, poszukiwania przyczyny szkody, przy czym limit 
odpowiedzialności ubezpieczyciela przynajmniej w zakresie kradzieży, kradzieży z 
włamaniem, awarii, szkód wywołanych pracami budowlanymi powinien być nie mniejszy niż 
wysokość Ceny; 

c. zawrze ww. umowę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń zarejestrowanym w 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym; 

d. dokonuje niniejszym cesji przyszłej wierzytelności, jaka będzie mu przysługiwać na 
podstawie ww. umowy ubezpieczenia w stosunku do ubezpieczyciela w razie zaktualizowania 
się ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia oraz zapewni poinformowanie o takiej cesji 
ubezpieczyciela oraz odnotowanie jej w polisie ubezpieczeniowej; 

e. zobowiązuje się do dostarczenia Columbus skanu polisy ubezpieczeniowej w terminie nie 
dłuższym niż 7 (siedem) dni od zawarcia umowy ubezpieczenia na pierwszy okres ochrony, a 
na prośbę Columbus – dostarczy na rzecz Columbus także oryginał takiej polisy; 

f. zobowiązuje się do utrzymania ochrony ubezpieczeniowej co najmniej w zakresie ww. ryzyk 
przez cały okres trwania Okresu Abonamentowego; 

g. dostarczy Columbus skan każdej kolejnej polisy ubezpieczeniowej w terminie nie dłuższym 
niż 7 (siedem) dni od zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy ochrony, nie później 
jednak niż w dniu, w którym wygasałaby poprzednia polisa, a na prośbę Columbus – 
dostarczy także oryginał każdej kolejnej polisy; 

h. Korzystający ze Stacji Ładowania dokonuje niniejszym cesji przyszłej z wierzytelności, jaka 
będzie mu przysługiwać na podstawie ww. umowy ubezpieczenia w stosunku do 
ubezpieczyciela w razie zaktualizowania się ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia oraz 
zapewni poinformowanie o takiej cesji ubezpieczyciela oraz odnotowanie jej w polisie 
ubezpieczeniowej, jak również dostarczy Columbus skan dokumentu potwierdzającego taką 
cesję i jej skuteczność względem ubezpieczyciela; 

i. Korzystający ze Stacji Ładowania udziela niniejszym pełnomocnictwa na rzecz Columbus do 
zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku niedochowania terminu do dostarczenia 
pierwszej lub kolejnej polisy ubezpieczeniowej określonych powyżej, w zakresie 
przewidzianym powyżej, przy zachowaniu limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela równego 
wysokości Wynagrodzenia Columbus (bez uwzględnienia Rabatu) na koszt Korzystającego ze 
Stacji Ładowania, w celu utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres 
obowiązywania Umowy oraz w szczególności do wykonania w jego imieniu obowiązków 
informacyjnych względem ubezpieczyciela dotyczących cesji wierzytelności z takiej umowy 
ubezpieczenia. Do wszystkich tych umów powyższe zapisy w zakresie zakresu, limitu 
odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dokonania cesji wierzytelności przyszłej stosuje się 
odpowiednio; 

j. Na każdorazowe żądanie Columbus Korzystający ze Stacji Ładowania wyda Columbus 
dokument pełnomocnictwa obejmujący upoważnienie, o którym mowa powyżej, w formie 
pisemnej, we wskazanej przez Columbus liczbie egzemplarzy; 

k. W razie, jeśli Columbus przekaże Korzystającemu ze Stacji Ładowania ofertę ubezpieczenia 
Stacji Ładowania od współpracującego z Columbus ubezpieczyciela, skorzystanie przez 
Korzystającego ze Stacji Ładowania z takiej oferty i objęcie Stacji Ładowania ochroną 
ubezpieczenia na jej podstawie jest równoważne z wypełnieniem obowiązków Korzystającego 
ze Stacji Ładowania w zakresie ubezpieczenia Stacji Ładowania wynikających z niniejszego 
pkt 13 części pierwszej OWU w odniesieniu do danego okresu ochrony, niezależnie od tego, 
czy oferta ta jest w pełni zgodna z powyższymi warunkami. 

14. POUFNOŚĆ 

14.1. Każda ze Stron zachowa w poufności warunki Umowy oraz inne dokumenty i informacje z nią 
związane i/lub zawarte przez Strony w związku z Umową (Informacje Poufne), z 
zastrzeżeniem takich informacji, które zostały udostępnione do wiadomości publicznej przez 
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Stronę bez naruszenia postanowień Umowy, w tym OWU.  
14.2. Informacje Poufne będą wykorzystywane wyłącznie w celu wynegocjowania i realizacji 

Umowy oraz zostaną zachowane w poufności przez stronę otrzymującą. Niezależnie od 
powyższego, takie Informacje Poufne mogą zostać ujawnione: 

a. przedstawicielom strony otrzymującej lub jej zawodowym doradcom, którzy muszą się z nimi 
zapoznać w celu oceny Umowy, pod warunkiem, że tacy przedstawiciele lub zawodowi 
doradcy zgodzili się zachować Informacje Poufne w poufności i wyrazi zgodę na związanie 
ich warunkami niniejszego punktu w takim samym stopniu, jak gdyby byli stronami Umowy; 

b. za uprzednią pisemną zgodą Strony, której ujawnienia informacja dotyczy; 
c. w przypadkach wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa. 

15. OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY  
15.1. Umowa sprzedaży i montażu Stacji Ładowania zawierana jest na czas jej realizacji, z 

zastrzeżeniem postanowień OWU dotyczących Usług Serwisowych. 
15.2. W przypadku Umowy na pełnienie roli Operatora oraz Umowy na świadczenie Usług Wsparcia 

Operatora, Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 20 (słownie: dwadzieścia) lat od chwili 
zawarcia Umowy. Po upływie okresu obowiązywania Umowy ulega automatycznemu 
przekształceniu w umowę na czas nieoznaczony, która może być wypowiedziana przez każdą 
ze Stron z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku 
kalendarzowego. 

15.3. Umowa abonamentowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od momentu jej 
zawarcia do upływu Okresu Abonamentowego, a gdyby się nie rozpoczął do upływu 5 lat od 
zawarcia Umowy.  

15.4. Nie później niż na 3 (trzy) miesiące przed zakończeniem czasu trwania Umowy 
abonamentowej, wskazanego powyżej każda ze Stron może złożyć oświadczenie o jej 
wypowiedzeniu, skutkujące wygaśnięciem Umowy z chwilą upływu okresu wskazanego 
powyżej. W braku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze 
Stron, po upływie okresu obowiązywania Umowy wskazanego powyżej, ulega ona 
automatycznemu przekształceniu w umowę na czas nieoznaczony, która może być 
wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W takim wypadku Okres Abonamentowy 
przedłuża się. Przedłużenie Okresu Abonamentowego nie przedłuża możliwości wykupu 
Stacji Ładowania zgodnie z OWU. 

15.5. Columbus może odstąpić od Umowy, jeśli:  
a. Partnerzy Finansowi Columbus po przedstawieniu przez Właściciela Stacji Ładowania 

kompletu wymaganych dokumentów, odmówią udzielenia finansowania Właścicielowi Stacji 
Ładowania – w terminie 14 dni od otrzymania odmowy, nie później jednak niż w terminie 120 
dni od zawarcia Umowy,  

b. nie ma możliwości Montażu Stacji Ładowania na Miejscu Montażu, w tym przyłączenia do 
sieci – w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi uzasadnienia braku możliwości 
Montażu, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

c. z powodów leżących po stronie Klienta, a w szczególności braku realizacji obowiązku 
współpracy określonego w Umowie, Columbus nie może prawidłowo zrealizować obowiązków 
w zakresie Montażu Stacji Ładowania, pomimo wezwania Klienta i wyznaczenia dodatkowego 
terminu nie krótszego niż 14 dni - w terminie 60 od dnia dostarczenia Klientowi wezwania 
z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy; 

d. z powodów, za które Columbus nie odpowiada Właściciel Stacji Ładowania nie uzyska 
finansowania zewnętrznego w terminie 90 dni od zawarcia Umowy – w terminie 14 dni od 
dostarczenia do Columbus informacji o nieuzyskaniu zewnętrznego finansowania, nie później 
jednak niż w terminie 120 dni od zawarcia Umowy, 

e. w razie niezapłacenia Wynagrodzenia Columbus w terminie wynikającym z Umowy oraz w 
dodatkowym terminie 7 dni wyznaczonym Właścicielowi Stacji Ładowania przez Columbus. 

15.6. W razie odstąpienia od Umowy przez Columbus z przyczyn leżących po stronie Klienta bądź 
wypowiedzenia Umowy obejmującej sprzedaż Stacji Ładowania przez Columbus z przyczyn 
leżących po stronie Właściciela Stacji Ładowania zanim doszło do przeniesienia własności 
Stacji Ładowania, Klient poniesie koszt demontażu Stacji Ładowania wskazany przez 
Columbus. W innych przypadkach odstąpienia od Umowy, Columbus zdemontuje Stację 
Ładowania na własny koszt w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Umowa przestanie 
obowiązywać. W przypadku wygaśnięcia Umowy z powodu odstąpienia od Umowy lub jej 
wypowiedzenia, na Kliencie ciąży obowiązek zwrotu Stacji Ładowania w stanie 
niepogorszonym, z wyłączeniem normalnego zużycia wynikającego z prawidłowej 
eksploatacji oraz ew. zmian zatwierdzonych lub wprowadzonych przez Columbus. Demontaż 
Stacji Ładowania może przeprowadzić jednak wyłącznie Columbus. 

15.7. W przypadku Umowy na pełnienie roli Operatora oraz Umowy na świadczenie Usług Wsparcia 
Operatora, Columbus będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach: 

a. z winy Właściciela Stacji Ładowania, jego pracownika, współpracownika lub osoby działającej 
na jej polecenie lub jego rzecz Stacja Ładowania nie może być zamontowana lub 
uruchomiona została zniszczona, utracona lub uległa znaczącej awarii bądź doszło do 
nieuprawnionej ingerencji w Stację Ładowania lub jej oprogramowanie;  

b. dostęp do Stacji Ładowania lub korzystanie ze Stacji Ładowania jest niemożliwe lub 
utrudniony przez okres co najmniej 30 kolejnych dni bądź łącznie co najmniej 30 dni w 
okresie nie krótszym niż 6 miesięcy z przyczyny, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Columbus ani NEXITY; 

c. pogorszenia się sytuacji finansowej Właściciela Stacji Ładowania mogącej skutkować 
zajęciem Stacji Ładowania przez organy egzekucyjne lub złożeniem wniosku o ogłoszenie 
upadłości lub rozpoczęciem procesu restrukturyzacji lub likwidacji Właściciela Stacji 
Ładowania;  

d. nie zapewnienia przez Właściciela Stacji Ładowania ubezpieczenia Stacji Ładowania zgodnie 
z Umową lub cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia na Columbus; 

e. pobierania opłaty od Użytkowników chcących skorzystać z usługi ładowania przez 
Właściciela Stacji Ładowania lub właściciela Nieruchomości lub osoby działające w imieniu 
lub na zlecenie któregokolwiek z nich, w tym w szczególności pobierania opłaty za 
korzystanie z miejsc parkingowych podczas ładowania, bądź stawianie Użytkownikom innych 
dodatkowych wymogów w celu skorzystania z usług ładowania lub wjazdu na teren 
Nieruchomości; 

f. naruszenia przez Właściciela Stacji Ładowania lub właściciela Nieruchomości prawa 
wyłączności Columbus opisanego w Umowie, w szczególności, gdy na terenie Nieruchomości 
lub w obszarze 15 km od granic Nieruchomości została posadowiona przez Właściciela Stacji 
Ładowania, właściciela Nieruchomości lub osoby działające na rzecz lub polecenie 

któregokolwiek z nich, inna stacja ładowania bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem 
nieważności zgody Columbus; 

g. sprzedaży lub udostępnienia podmiotom trzecim Stacji Ładowania lub Nieruchomości (w 
całości lub części) bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Columbus;  

h. obciążania Stacji Ładowania jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich bez 
uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Columbus; 

i. utraty przez Właściciela Stacji Ładowania prawa do dysponowania Nieruchomością; 
j. Właściciel Stacji Ładowania nie zawrze z Umowy z NEXITY w terminie 30 dni od dnia 

zawarcia Umowy, z wyłączeniem przypadku, kiedy nie zawarcie wskazanej umowy nastąpi z 
wyłącznej winy CE; 

k. Właściciel Stacji Ładowania rozwiąże z Umowę z NEXITY w sposób sprzeczny z niniejszą 
Umową lub zawrze inną Umowę z Dostawcą Usług Ładowania w sposób sprzeczny z niniejszą 
Umową; 

l. dokonanie wyboru grupy taryfowej innej niż E-Taryfa, jeśli Właściciel Stacji Ładowania był 
zobowiązany do wyboru E-Taryfy;  

m. z przyczyn niezależnych od Columbus niemożliwe jest wykonanie odrębnego przyłącza dla 
Stacji Ładowania lub zawarcie umowy o przyłączenie lub umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych lub umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, a w 
przypadku, gdy umowa taka miała być zawierana lub została zawarta przez Właściciela Stacji 
ładowania – także w razie nie zawarcia przez Właściciela Stacji Ładowania lub rozwiązania 
umowy o przyłączenie lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy 
kompleksowej lub  umowy sprzedaży energii elektrycznej lub nieuzyskania warunków 
przyłączenia przez Właściciela Stacji Ładowania – w przypadku, gdy Strony postanowią o 
przyłączeniu Stacji Ładowania do odrębnego przyłącza; 

n. w przypadku nie dojścia do porozumienia w zakresie rozbudowy Stacji Ładowania 
wnioskowanej przez Columbus w terminie 90 dni od wystąpienia z takim wnioskiem; 

o. istotnego naruszenia postanowienia Umowy i nieusunięcia naruszenia lub jego skutku 
pomimo wezwania Właściciela Stacji Ładowania i bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego w wezwaniu. 

15.8. W przypadku każdej Umowy, w ramach której Klient zobowiązany jest do zawarcia Umowy z 
NEXITY, Columbus może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym także, jeśli 
Klient nie zawrze Umowy z NEXITY w terminie wynikającym z Umowy, a w braku takiego 
terminu – w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, z wyłączeniem przypadku, kiedy 
niezawarcie wskazanej umowy nastąpi z wyłącznej winy Columbus. 

15.9. W przypadku Umowy na pełnienie roli Operatora oraz Umowy na świadczenie Usług Wsparcia 
Operatora, Właściciel Stacji Ładowania, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania 
Columbus do usunięcia naruszenia w terminie nie krótszym niż 7-dniowym, i po 
bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu, będzie uprawniony do 
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

a. braku działania Stacji Ładowania przez 120 dni od dnia zgłoszenia Awarii, z wyłączeniem 
przypadku, kiedy awaria powstała z winy Właściciela Stacji Ładowania lub właściciela 
Nieruchomości, jego pracownika, współpracownika, osoby działającej na jego polecenie bądź 
z uwagi na Siłę Wyższą lub inne okoliczności, za które Columbus nie ponosi 
odpowiedzialności bądź naprawa awarii z innych przyczyn nie jest objęta Gwarancją zgodnie 
z częścią trzecią OWU: Warunki Gwarancji, w tym także z uwagi na jej wygaśnięcie; 

b. w okresie trzech następujących po sobie kwartałów kalendarzowych dostępność Stacji 
Ładowania dla Użytkowników spadnie poniżej 50% z przyczyn leżących po stronie Columbus 
lub Dostawcy Usług Ładowania, a Columbus lub Dostawca Usług Ładowania pomimo 
dokonanego przez Właściciela Stacji Ładowania wezwania do poprawy parametrów 
dostępności Stacji Ładowania i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 30 dni, terminu, 
nie sprawi, iż w kolejnym kwartale dostępność Stacji Ładowania osiągnie poziom większy lub 
równy 50%. W celu weryfikacji parametrów dostępności Właściciel Stacji Ładowania może 
posłużyć się zagregowanymi danymi o dostępności ładowarek dostępnymi publicznie (np. 
przez portal Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Na potrzeby uprawnienia 
Właściciela Stacji Ładowania wskazanego w zdaniach poprzednich nie uwzględnia się okresu 
pierwszych 3 miesięcy, w trakcie których została uruchomiona Stacja Ładowania; 

c. rozpoczęcie procesu likwidacji Columbus. 
15.10. W przypadku Umowy na pełnienie roli Operatora oraz Umowy na świadczenie Usług 

Wsparcia Operatora, Właściciel Stacji Ładowania jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy 
z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w 
okresie pierwszych 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, pod następującymi warunkami, 
które muszą być spełnione łącznie i muszą wystąpić przed złożeniem przez Właściciela Stacji 
Ładowania wypowiedzenia: 

a. zapłaty do Columbus kwoty odpowiadającej Rabatowi, jaki został udzielony Właścicielowi 
Stacji Ładowania na mocy Umowy; 

b. zwrotu kosztów Montażu Stacji Ładowania. 
15.11.  W przypadku Umowy na pełnienie roli Operatora oraz Umowy na świadczenie Usług 

Wsparcia Operatora, dodatkowo Columbus może odstąpić od Umowy, jeśli: 
a. Właściciel Stacji Ładowania nie zawrze z NEXITY Umowy z Dostawcą Usług Ładowania w 

terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, z wyłączeniem przypadku, kiedy nie zawarcie 
wskazanej umowy nastąpi z wyłącznej winy Columbus – w terminie 14 dni od dostarczenia 
do Columbus informacji o nie zawarciu przez Właściciela Stacji Ładowania umowy z NEXITY, 
nie później jednak niż w terminie 120 dni od zawarcia niniejszej Umowy; 

b. Właściciel Stacji Ładowania rozwiąże z NEXITY Umowę z Dostawcą Usług Ładowania w 
sposób sprzeczny z Umową - w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy z Dostawcą Usług 
Ładowania. 

15.12. Columbus będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy abonamentowej ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach: 

a. z winy Korzystającego ze Stacji Ładowania, jego pracownika, współpracownika lub osoby 
działającej na jej polecenie lub na jego rzecz Stacja Ładowania nie może być zamontowana 
lub uruchomiona, została zniszczona, utracona lub uległa znaczącej awarii bądź doszło do 
nieuprawnionej ingerencji w Stację Ładowania lub jej oprogramowanie;  

b. nie zapewnienia przez Korzystającego ze Stacji Ładowania ubezpieczenia Stacji Ładowania 
zgodnie z Umową lub cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia na Columbus; 

c. pogorszenia się sytuacji finansowej Korzystającego ze Stacji Ładowania mogącej skutkować 
zajęciem Nieruchomości przez organy egzekucyjne lub złożeniem wniosku o ogłoszenie 
upadłości lub rozpoczęciem procesu restrukturyzacji lub likwidacji Korzystającego ze Stacji 
Ładowania;  

d. Korzystający ze Stacji Ładowania podnajmie, poddzierżawi lub odda do korzystania Stację 
Ładowania osobom trzecim (z wyłączeniem świadczenia usług ładowania na rzecz 
Użytkowników) bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Columbus;  
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e. obciążania Stacji Ładowania jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich bez 
uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Columbus; 

f. utraty przez Korzystającego ze Stacji Ładowania prawa do dysponowania Nieruchomością; 
g. nieuiszczenia przez Korzystającego ze Stacji Ładowania Opłaty Abonamentowej za co 

najmniej dwa miesięczne okresy rozliczeniowe lub jakiejkolwiek innej opłaty należnej 
Columbus bądź Ceny za wykup Stacji Ładowania na podstawie lub w związku z Umową 
pomimo wezwania Korzystającego ze Stacji Ładowania do zapłaty i bezskutecznego upływu 
terminu wskazanego w wezwaniu;  

h. istotnego naruszenia postanowienia Umowy i nieusunięcia naruszenia lub jego skutku 
pomimo wezwania Korzystającego ze Stacji Ładowania i bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego w wezwaniu. 

15.13. W przypadku Umowy abonamentowej, Korzystający ze Stacji Ładowania, pod warunkiem 
uprzedniego pisemnego wezwania Columbus do usunięcia naruszenia w terminie nie 
krótszym niż 7-dniowym, i po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu, 
będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
następujących przypadkach: 

a. braku działania Stacji Ładowania przez 120 dni od dnia zgłoszenia Awarii, z wyłączeniem 
przypadku, kiedy awaria powstała z winy Korzystającego ze Stacji Ładowania lub właściciela 
Nieruchomości, jego pracownika, współpracownika, osoby działającej na jego polecenie bądź 
z uwagi na Siłę Wyższą lub inne okoliczności, za które Columbus nie ponosi 
odpowiedzialności bądź naprawa awarii z innych przyczyn nie jest objęta Gwarancją zgodnie 
z częścią trzecią OWU: Warunki Gwarancji, w tym także z uwagi na jej wygaśnięcie; 

b. rozpoczęcie procesu likwidacji Columbus. 
15.14. Columbus może odstąpić od Umowy abonamentowej, jeśli:   

a. nie ma możliwości montażu Stacji Ładowania na Miejscu Montażu, w tym przyłączenia do 
sieci - w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Korzystającemu ze Stacji Ładowania 
uzasadnienia braku możliwości Montażu, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy; 

b. z powodów leżących po stronie Korzystającego ze Stacji Ładowania, a w szczególności braku 
realizacji obowiązku współpracy określonego w Umowie, Columbus nie może prawidłowo 
zrealizować obowiązków w zakresie Montażu Stacji Ładowania, pomimo wezwania 
Korzystającego ze Stacji Ładowania i wyznaczenia dodatkowego terminu, nie krótszego niż 
14 dni - w terminie 60 od dnia dostarczenia Korzystającemu ze Stacji Ładowania wezwania z 
wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy. 

15.15. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy abonamentowej z przyczyn innych niż 
wykup Stacji Ładowania przez Korzystającego ze Stacji Ładowania zgodnie z Umową, 
Columbus zdemontuje Stację Ładowania na własny koszt w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Umowa przestanie obowiązywać. Jeśli jednak Umowa zostanie rozwiązana przez Columbus z 
przyczyn leżących po stronie Korzystającego ze Stacji Ładowania, Korzystający ze Stacji 
Ładowania poniesie koszt demontażu Stacji Ładowania wskazany przez Columbus. Na 
Korzystającym ze Stacji Ładowania ciąży obowiązek zwrotu Stacji Ładowania w stanie 
niepogorszonym, z wyłączeniem normalnego zużycia wynikającego z prawidłowej 
eksploatacji oraz ew. zmian zatwierdzonych lub wprowadzonych przez Columbus. Demontaż 
Stacji Ładowania może przeprowadzić jednak wyłącznie Columbus. 

15.16. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia kar 
umownych zastrzeżonych w Umowie.  

15.17. Prawo wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Strony wykonują poprzez złożenie 
oświadczenia na piśmie. Oświadczenie odnosi skutek w chwili doręczenia go drugiej Stronie 
na adres jej siedziby wskazanej w komparycji Umowy lub adres rejestrowy. 

16. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTA OSOBY FIZYCZNEJ 

16.1. Biorąc pod uwagę charakter Umowy zawierana jest ona z przedsiębiorcą, który posiada 
wiedzę w zakresie elektromobilności i chce z tego tytułu uzyskiwać Zyski, przedmiot Umowy 
ma co do zasady charakter zawodowy, chyba że co innego wynika z oświadczeń złożonych w 
treści Umowy  

16.2. Powyższe ma to znaczenie, że Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu Umowę 
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, w przypadku, gdy z treści Umowy 
wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, a zawierana jest ona na 
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Columbus, przysługuje prawo do odstąpienia od 
Umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy ostatniego elementu Stacji Ładowania na Miejsce 
Montażu. Klient, o którym mowa w zdaniu powyżej: 

a. wyraża zgodę, by Columbus przystąpił do Montażu elementów Stacji Ładowania niezwłocznie 
po ich dostawie, jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, 

b. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jeśli Columbus rozpocznie Montaż Stacji Ładowania 
przed upływem ww. terminu na odstąpienie, to utraci prawo do odstąpienia od Umowy na 
podstawie art. 38 pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 
2020, poz. 287), 

c. przyjmuje do wiadomości, że może odstąpić od Umowy składając oświadczenie w tym 
zakresie (może użyć wzoru zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2020, poz. 287) lub złożyć własne oświadczenie) przesyłając 
je na adres e-mail Columbus lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej.  

16.3. Na podstawie art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 
2020, poz. 287) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 
odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy z Uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do 
Umowy, której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na 
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

16.4. Klient będący osobą fizyczną zobowiązuje się zarazem, że jeżeli oficjalny przedmiot 
działalności gospodarczej tego Klienta ujawniony we właściwych rejestrach dot. działalności 
gospodarczej tego Klienta nie zawiera odpowiedniego wpisu tj. adekwatnego do 
oświadczenia tego Klienta złożonego w Umowie (tj. o zawodowym charakterze Umowy), to 
Klient zobowiązuje się dokonać aktualizacji tego wpisu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy i będzie ponosić ewentualną odpowiedzialność, w tym wobec Columbus, za brak 
dokonania stosownej aktualizacji w terminie. Klient rozumie, iż brak aktualizacji lub 
dokonania wpisu w odpowiednim rejestrze nie będzie stanowić podstawy do 
zakwalifikowania Klienta jako przedsiębiorcy, dla którego umowa nie ma charakteru 
zawodowego. 

16.5. W przypadku Przedsiębiorcy z Uprawnieniami Konsumenta termin reklamacji, o który mowa w 
pkt 18.1 części pierwszej OWU wynosi 14 dni, a do zachowania terminu procedury 
reklamacyjnej niezbędnym jest zaznajomienie się Klienta ze stanowiskiem Columbus. W tym 
przypadku brak odpowiedzi w terminie wskazanymi w pkt 18.1 części pierwszej OWU zdanie 

ostatnie oznacza uznanie reklamacji za zasadną  
16.6. W przypadku Przedsiębiorcy z Uprawnieniami Konsumenta nie stosuje się następujących 

postanowień części pierwszej OWU: pkt 8.8. lit. j (w zakresie kary umownej), pkt 15.5. lit. j, 
pkt 17.2. zd. 2 (w zakresie rodzaju powstałej szkody), pkt 17.3. tiret [II] (odpowiedzialność za 
szkody na osobie), pkt 17.6. (w zakresie kwotowego ograniczenia odpowiedzialności) oraz 
pkt 17.7. (kara umowna). 

17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

17.1. Columbus odpowiada za podwykonawców, którym powierzył czynności z zakresu Umowy jak 
za swoje własne działania i zaniechania, chyba że nie ponosi winy w wyborze. 

17.2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
swoich zobowiązań spowodowane działaniem Siły Wyższej. Columbus nie ponosi 
odpowiedzialności za utracone korzyści, zyski bądź inne szkody następcze, chyba że szkoda 
spowodowana jest z winy umyślnej. Columbus ponosi odpowiedzialność wyłącznie za 
zawinione przez Columbus wady i istotne błędy projektowe ujawnione w okresie procedur 
administracyjnych, jak również ujawnione w toku robót wykonywanych na podstawie 
przedmiotu Umowy. Columbus może uwolnić się od odpowiedzialności za wady lub błędy, w 
tym projektu, jeżeli wykaże, m.in. że wada lub błąd powstały wskutek wykonania 
dokumentacji projektowej wg wskazówek Klienta, które Columbus zakwestionował i uprzedził 
Klienta o przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek. Columbus nie 
ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów administracji, w tym treść 
rozstrzygnięć jakie organy te mogą wydać, jak również ewentualny wpływ postępowań lub 
procedur przed takimi organami, w tym także czas ich trwania, na realizację zobowiązań 
wynikających z Umowy. 

17.3. Z chwilą przejęcia w posiadanie Stacji Ładowania Klient ponosi ryzyko uszkodzenia, 
przypadkowej utraty lub zniszczenia. Z wyjątkiem szkody wyrządzonej umyślnie przez 
Columbus, Columbus nie ponosi odpowiedzialności za [i] jakiekolwiek szkody materialne 
Stacji Ładowania (np. zniszczenia, uszkodzenia, kradzieże okablowania lub wtyczki), w tym 
w szczególności za szkody materialne wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio przez 
Użytkowników, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez personel Columbus, [ii] 
jakiekolwiek szkody osób trzecich (na osobie i na mieniu) wynikające z korzystania ze Stacji 
Ładowania lub powstałe bez takiego korzystania, ale mające związek ze Stacją Ładowania. 

17.4. W przypadku Umowy obejmującej sprzedaż Stacji Ładowania, jeśli Montaż Stacji Ładowania 
nie zostanie rozpoczęty (przybycie ekipy montażowej) w terminie Montażu wskazanym w 
Umowie lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie (nie krótszym jednak niż 100 
(słownie: sto) dni kalendarzowych od dnia wpłaty przez Właściciela Stacji Ładowania całości 
Wynagrodzenia Columbus lub od dnia zawarcia umowy finansowania zewnętrznego na 
finansowanie Wynagrodzenia Columbus z Partnerem Finansowym Columbus), z winy 
Columbus, to Columbus zobowiązuje się do zapłaty jednorazowej kary w wysokości 2,5% 
(słownie: dwa i pół procent) wartości netto Wynagrodzenia Columbus na rachunek bankowy 
wskazany przez Właściciela Stacji Ładowania. 

17.5. W sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 
wynikającego z Umowy przez Klienta, w szczególności w razie nieprzekazania lub 
przekazania niekompletnej lub niezgodnej ze stanem faktycznym dokumentacji finansowej 
wymaganej do pozyskania finansowania zewnętrznego od Partnera Finansowego Columbus, 
nie udostępnienia Miejsca Montażu, nie podpisania Protokołu Odbioru Stacji Ładowania, 
pomimo wezwania Klienta przez Columbus do wykonania danego obowiązku z Umowy w 
dodatkowym terminie 7 dni, zapłaci do Columbus karę umowną w wysokości 5 % (słownie: 
pięć procent) wartości Wynagrodzenia Columbus, a w przypadku Umowy abonamentowej 5% 
(pięć procent) Ceny (bez pomniejszeń) w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty. Zapłata kary 
umownej nie zwalnia Klienta od odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Columbus, 
a przewyższająca ww. kwotę. 

17.6. Łączna odpowiedzialność Columbus w związku z Umową nie może przekroczyć kwoty 
Wynagrodzenia Columbus określonego w Umowie (z uwzględnieniem przyznanego Rabatu, 
jeśli dotyczy), a w przypadku Umowy abonamentowej nie może przekroczyć Ceny określonej 
w Umowie (z uwzględnieniem pomniejszeń). 

17.7. W przypadku Umowy na pełnienie roli Operatora oraz Umowy na świadczenie Usług Wsparcia 
Operatora, niezależnie od obowiązku zwrotu Rabatu (jeśli dotyczy) oraz obowiązków 
przewidzianych w OWU w zakresie zmiany Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania (jeśli 
dotyczy), w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Columbus zgodnie z Umową z winy 
Właściciela Stacji Ładowania bądź odstąpienia od Umowy przez Columbus z winy Właściciela 
Stacji Ładowania, Właściciel Stacji Ładowania zobowiązany jest także do zapłaty kary 
umownej w wysokości kwoty odpowiadającej 20% (słownie: dwadzieścia procent) Rabatu, 
jaki został udzielony Właścicielowi Stacji Ładowania na mocy Umowy, chyba że rozwiązanie 
Umowy jest wynikiem niewykonania zobowiązania pieniężnego wynikającego z Umowy przez 
Właściciela Stacji Ładowania. 

17.8. W przypadku wdrażania Oprogramowania NEXITY na Stacji Ładowania Columbus nie 
odpowiada za brak dostępu do Oprogramowania wobec Użytkowników Stacji Ładowania 
spowodowanych awarią u dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej (operatorzy telefonii 
komórkowej). Odpowiedzialności takiej nie ponosi też NEXITY jako Dostawca Usług 
Ładowania. 

17.9. W każdym przypadku, w którym Strony przewidziały karę umowną, Columbus uprawniony jest 
do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

17.10. W przypadku wypowiedzenia Umowy abonamentowej przez Columbus z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Korzystający ze Stacji Ładowania bądź odstąpienia od Umowy 
przez Columbus z winy Korzystającego ze Stacji Ładowania, Korzystający ze Stacji 
Ładowania zobowiązany jest także do zapłaty kary umownej w wysokości 20% (słownie: 
dwadzieścia procent) Ceny (bez pomniejszeń), chyba że rozwiązanie Umowy jest wynikiem 
niewykonania zobowiązania pieniężnego wynikającego z Umowy przez Korzystającego ze 
Stacji Ładowania. 

17.11. W przypadku Umowy abonamentowej Columbus pozostaje właścicielem Stacji Ładowania 
przez cały okres obowiązywania Umowy. Odpowiedzialność za stan techniczny Stacji 
Ładowania ponosi Korzystający ze Stacji Ładowania jako dzierżawca i eksploatujący Stację 
Ładowania. Z wyjątkiem szkody wyrządzonej umyślnie przez Columbus, Columbus nie ponosi 
odpowiedzialności. za [i] jakiekolwiek szkody materialne Stacji Ładowania (np. zniszczenia, 
uszkodzenia, kradzieże okablowania lub wtyczki), w tym w szczególności za szkody 
materialne wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio przez Użytkowników, za wyjątkiem szkód 
spowodowanych przez personel Columbus, [ii] jakiekolwiek szkody osób trzecich (na osobie i 
na mieniu) wynikające z korzystania ze Stacji Ładowania lub powstałe bez takiego 
korzystania, ale mające związek ze Stacją Ładowania. Korzystający ze Stacji Ładowania 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność gwarancyjną wobec Columbus za szkody materialne 
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Stacji Ładowania (np. zniszczenia, uszkodzenia, kradzieże okablowania lub wtyczki), w tym w 
szczególności za szkody materialne wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio przez 
Użytkowników, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez personel Columbus lub NEXITY. 
Za wyjątkiem przypadków stanowiących Siłę Wyższą lub spowodowanych działaniem 
personelu Columbus lub NEXITY w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie 
do niezgodnej z niniejszą Umową ingerencji w Stację Ładowania, a w szczególności zmian w 
podzespołach Stacji Ładowania lub oprogramowaniu Stacji Ładowania, bądź uszkodzeń 
Stacji Ładowania lub zmian skutkujących utratą jej wartości, Korzystający ze Stacji 
Ładowania zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić to wobec Columbus, zabezpieczyć Stację 
Ładowania i przeciwdziałać zwiększeniu zakresu wynikłej stąd szkody, pokryć uzasadnione 
koszty przywrócenia Stacji Ładowania do stanu poprzedniego (w tym koszty diagnostyki i 
działań naprawczych, w tym zaliczki na poczet kosztów naprawy), a także zapłacić na rzecz 
Columbus karę umowną w kwocie 25% Ceny (bez pomniejszeń), nie mniejszą jednak od 
kwoty 2.000 (słownie: dwa tysiące) zł, za każde takie zdarzenie. Za wyjątkiem przypadków 
stanowiących Siłę Wyższą lub spowodowanych działaniem personelu Columbus lub NEXITY, 
w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zniszczenia Stacji Ładowania, 
jej utraty (np. w drodze kradzieży) lub uszkodzenia tego rodzaju, że – po przeprowadzeniu 
prac naprawczych przez Columbus – nie byłoby możliwe przywrócenie Stacji Ładowania do 
prawidłowego funkcjonowania lub tego rodzaju, że koszt naprawy przekraczałby 50% Ceny 
(bez pomniejszeń), Korzystający ze Stacji Ładowania zobowiązuje się, poza obowiązkiem 
pokrycia kosztów diagnostyki i działań naprawczych, do zapłaty na rzecz Columbus kwoty 
równej Cenie określonej w niniejszej Umowie (bez pomniejszeń), a w przypadkach 
zawinionych w sposób rażący przez Korzystającego ze Stacji Ładowania – kwoty równej 
150% (sto pięćdziesiąt procent) Ceny (bez pomniejszeń). Korzystający ze Stacji Ładowania 
będzie zwolniony z zapłaty kosztów przywrócenia do stanu poprzedniego, w tym też kosztów 
diagnostyki i działań naprawczych oraz kary w kwocie równej Cenie wskazanej w zdaniu 
poprzednim, jeśli wypłata na rzecz Columbus odszkodowania z ubezpieczenia, o którym 
mowa w OWU, pokryje w całości takie koszty oraz wartość Stacji Ładowania w kwocie równej 
co najmniej kwocie Ceny. 

17.12. W razie pozyskiwania przez Klienta finansowania zewnętrznego na potrzeby realizacji 
Umowy, w szczególności w formie dotacji lub innej pomocy publicznej, Klient samodzielnie 
odpowiada za spełnienie i przestrzeganie warunków związanych z takim finansowaniem 
wynikających z zawartych przez klienta umów lub innych postanowień, także w toku realizacji 
Umowy. Columbus nie ponosi odpowiedzialności za weryfikowanie i przestrzeganie takich 
warunków, jak również konsekwencje ich ewentualnego naruszenia. 

18. REKLAMACJE 

18.1. Reklamacje dotyczące wykonywanych usług, w tym Usług Serwisowych, oraz Gwarancji 
Klient może składać za pośrednictwem BOK Columbus pisemnie przesyłką pocztową na 
adres siedziby Columbus (adres: Columbus Energy S.A., Biuro Obsługi Klienta, ul. 
Jasnogórska 9, 31-358 Kraków) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Columbus: 
bok@columbusenergy.pl, wskazując informacje i okoliczności dotyczące reklamacji. Zaleca 
się również sprecyzowanie oczekiwanego przez Klienta sposobu załatwienia reklamacji oraz 
danych kontaktowych składającego reklamację. Columbus rozpatrzy reklamację bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu 
procedury reklamacyjnej wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu. Odpowiedź 
na reklamację będzie udzielona na adres e-mail Klienta, z którego reklamacja została 
wysłana, chyba że Klient poda w reklamacji inny adres, poprzez załączenie skanu odpowiedzi. 
Powyższe zapisy nie wyłączają ani nie ograniczają terminów na rozpoznanie reklamacji 
wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności 14 dniowego terminu dot. 
rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi.  

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19.1. Niniejsze OWU stanowią integralną część Umowy. 
19.2. Do Umowy, w tym do OWU, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
19.3. Klient nie może bez zgody Columbus, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

przenieść praw i obowiązków z niniejszej Umowy ani także przenieść na podmiot trzeci 
wierzytelności posiadanych w stosunku do Columbus.  

19.4. W przypadku Umowy obejmującej sprzedaż Stacji Ładowania, w ramach której Właściciel 
Stacji Ładowania korzysta z finansowania zewnętrznego, Columbus wyraża zgodę na 
przeniesienie przez Właściciela Stacji Ładowania ogółu swoich praw i obowiązków w zakresie 
sprzedaży i montażu Stacji Ładowania na Partnera Finansowego Columbus w związku z 
pozyskanym finansowaniem zewnętrznym. W takim przypadku Umowa wiąże Strony w 
pozostałym zakresie, a Właściciel Stacji Ładowania zaciąga zobowiązania nie jako właściciel 
Stacji Ładowania, lecz jej leasingobiorca. 

19.5. Klient udziela zgody, aby Columbus mógł przenieść ogół swoich praw i obowiązków 
wynikających z Umowy na podmiot trzeci współpracujący z Columbus. Columbus pozostanie 
gwarantem tych zobowiązań. Jeśli podmiot trzeci nie wykona Umowy lub wykona ją 
nieprawidłowo, obowiązki te zrealizuje Columbus. 

19.6. Columbus jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści OWU lub wydania innego OWU w 
trakcie trwania Umowy. W takim wypadku Columbus zobowiązuje się do poinformowania o 
tym Klienta poprzez doręczenie zmienionej treści OWU lub nowego OWU, w szczególności w 
drodze elektronicznej. Zmiana wchodzi w życie po upływie 7 dni od doręczenia zmienionej 
treści OWU lub nowego OWU, chyba że przed upływem tego terminu Klient wyraźnie 
zaakceptuję zmianę OWU lub nowe OWU. W przypadku jednostronnej zmiany OWU lub 
wprowadzenia OWU Klientowi przysługuje, w terminie 7 dni kalendarzowych od doręczenia 
zmienionego lub nowego OWU lub poinformowania o zmianie lub nowym OWU, prawo 
sprzeciwu, skutkującego uznaniem zmiany lub wprowadzenia nowego OWU względem tego 
Klienta za niebyłą w zakresie, w którym Klient złożył sprzeciw. W takim przypadku, Columbus 
może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym. Z 
zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, prawo sprzeciwu nie przysługuje jednak 
Klientowi, gdy (i) OWU wymaga dostosowania lub wprowadzenia w związku ze zmianą 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub ich wykładnia dokonywaną przez sądy lub 
organy administracyjne, (ii) zmiana jest konieczna dla poprawienia oczywistych omyłek, 
błędów rachunkowych, językowych, itp. Nowe OWU może dotyczyć: wprowadzenia słownika, 
warunków sprzedaży i montażu Stacji Ładowania, warunków dzierżawy, pełnienia roli 
Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania i innych obowiązków Stron, kwestii 
dotyczących oprogramowania NEXITY, odbioru Stacji Ładowania, Gwarancji, poufności, 
obowiązywania i rozwiązania Umowy, odpowiedzialności Stron, warunków współpracy i 
rozliczenia za pośrednictwem NEXITY, kolejności realizowania Przekazów i innych płatności, 
jak również rozliczania Kosztów dot. Stacji Ładowania, w tym Kosztów EE.  

19.7. Strony będą wystawiały faktury elektroniczne i przekazywały je na adresy e-mail wskazane w 
Umowie. Jednocześnie każda ze Stron wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną 
faktur VAT wystawianych przez drugą Stronę. 

19.8. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa ani żadne inne ustalenia 
dotyczące współpracy Stron nie mogą być interpretowane jako zawarcie lub realizacja 
umowy spółki cywilnej, a Strony zaciągają i wykonują wzajemne zobowiązania jako 
niezależne od siebie podmioty gospodarcze, podejmujące własne decyzje biznesowe, w 
oparciu o niezależną od siebie strukturę organizacyjną i zarządczą. 

19.9. Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie kwestie sporne wynikające z ustaleń Umowy 
przez sąd właściwy dla siedziby powoda. 

19.10. W razie zmiany przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy o elektromobilności, 
w czasie trwania Umowy w sposób wpływający na jej realizację, Strony zobowiązują się 
zawrzeć stosowny aneks do Umowy dostosowujący Umowę do zmienionych przepisów, w 
sposób możliwie zbliżony do warunków Umowy 
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CZĘŚĆ DRUGA OWU 

- POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE NEXITY 
 

1. UMOWA Z NEXITY 

1.1. Klient, a w przypadku Umowy na pełnienie roli Operatora – także Columbus, zawrze Umowę z 
NEXITY jako podmiotem, który udostępnia Oprogramowanie, na podstawie, której 
Operatorowi Stacji Ładowania będzie przysługiwało prawo do korzystania z Oprogramowania 
NEXITY i inne oferowane usługi w ramach jednego z udostępnianych przez NEXITY 
produktów określonego w Umowie z NEXITY. Zawarcie Umowy z NEXITY jest warunkiem 
wdrożenia Oprogramowania NEXITY, obok oprogramowania sprzętowego Producenta 
(firmware). 

1.2. Umowa z NEXITY zostanie zawarta o treści zgodnej z OWU.  
1.3. Klient wyraża niniejszym zgodę na wdrożenie Oprogramowania na Stacji Ładowania, 

korzystanie z Oprogramowania na Stacji Ładowania oraz świadczenie usług ładowania przez 
NEXITY jako Dostawcę Usług Ładowania na podstawie Umowy z NEXITY.  

1.4. Jeżeli Klient jest zobowiązany do zawarcia Umowy z NEXITY, Klient upoważnia niniejszym w 
sposób nieodwołalny Columbus do zawarcia Umowy z NEXITY w imieniu Klienta. Klient 
wyraża niniejszym zgodę, aby Columbus lub osoba upoważniona przez Columbus 
reprezentowała również NEXITY jako drugą stronę Umowy z NEXITY w oparciu o stosowne 
pełnomocnictwo udzielone Columbus. Columbus zapewnia, że NEXITY jako udostępniający 
Oprogramowanie i Dostawca Usług Ładowania wyraża zgodę na zawarcie powyższej umowy 
oraz Columbus posiada upoważnienie udzielone Columbus przez NEXITY do jej zawarcia w 
imieniu NEXITY. 

1.5. Jeżeli stroną Umowy z NEXITY jest Klient, Klient upoważnia niniejszym Columbus do 
realizowania uzgodnień z NEXITY w związku z zawartą Umową z NEXITY i składania 
oświadczeń w związku z zawartą Umową z NEXITY w oparciu o jej treść, w tym w 
szczególności do dokonywania w imieniu Klienta zgłoszenia urządzeń objętych tą umową 
oraz zgłaszania błędów Oprogramowania. 

2. WARUNKI WSPÓŁPRACY Z NEXITY  

2.1. NEXITY pobiera opłaty za korzystanie z Oprogramowania, jego utrzymanie i świadczenie 
usług ładowania na podstawie Umowy z NEXITY.  

2.2. Oprogramowanie będzie wdrożone na Stacji Ładowania przez NEXITY nie później niż w 
momencie zgłoszenia wniosku o badanie wstępne do Urzędu Dozoru Technicznego w ramach 
Montażu, a w przypadku Oprogramowania NEXITY dla Ogólnodostępnych Stacji Ładowania 
zostanie uruchomione nie wcześniej niż z chwilą pozytywnego zakończenia badania 
wstępnego przez Urząd Dozoru Technicznego. 

2.3. Do obowiązków NEXITY jako Dostawcy Usług Ładowania i świadczącego usługi 
udostępnienia Oprogramowania należy m.in.: 

a. wdrożenie i udostępnienie Oprogramowania na Stacji Ładowania, 
b. świadczenie usług ładowania dla Użytkowników z wykorzystaniem Stacji Ładowania na 

podstawie Umowy z NEXITY za wynagrodzeniem w niej określonym, 
c. rozliczanie świadczonych usług ładowania zgodnie z Umową z NEXITY oraz Umową, 
d. uczestnictwo Stacji Ładowania w systemie e-roamingowym NEXITY i jej partnerów oraz 

umożliwienie ładowania ad-hoc, 
e. obsługa Contact-Center (Biuro Obsługi Klienta) dotyczącego Oprogramowania, 
f. wykonanie obowiązków z zakresu raportowania do Ewidencji Infrastruktury Paliw 

Alternatywnych za pośrednictwem Oprogramowania, 
g. działanie i utrzymanie Oprogramowania NEXITY na Stacji Ładowania i zapewnienie jego 

dostępności na zasadach określonych w Umowie z NEXITY, nie mniejszym jednak niż w 
wymiarze 90% czasu w ujęciu kwartalnym. Ze wskaźnika niedostępności są wyłączone 
w szczególności okresy braku dostępności usługi spowodowane czynnikami niezależnymi od 
NEXITY lub Columbus takimi jak przykładowo niewłaściwe użytkowanie Stacji Ładowania 
przez Klienta, uszkodzenie Stacji Ładowania lub jej elementów przez Użytkownika. 

3. ROZLICZENIA ZA POŚREDNICTWEM NEXITY 

3.1. Klient wyraża niniejszym zgodę, że – w okresie obowiązywania Umowy z NEXITY i 
korzystania z Oprogramowania NEXITY – stosuje się opisane poniżej zasady rozliczeń za 
pośrednictwem NEXITY, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. 

3.2. W konsekwencji wszelkie płatności na rzecz Columbus poza Wynagrodzeniem Columbus 
wskazanym Umowie, do których zapłaty zobowiązany będzie Klient na podstawie Umowy 
oraz w przyszłości, w tym z tytułu zamówionych Usług Serwisowych i innych usług 
dodatkowych, będą przekazywane do Columbus za pośrednictwem NEXITY ze środków 
pochodzących z wszelkich opłat za dostawę usługi ładowania dokonaną przy pomocy Stacji 
Ładowania, od Użytkowników, w takim zakresie w jakim takie opłaty będą mogły pokryć te 
płatności (wówczas Klient będzie zwolniony z bezpośredniej płatności do Columbus lub 
będzie dopłacał jedynie pozostałą różnicę).  

3.3. W przypadku, gdyby Przychód Netto Klienta wygenerowany z wykorzystaniem Stacji 
Ładowania w danym okresie rozliczeniowym, po odliczeniu opłat należnych NEXITY, nie 
pokrywał danej należności przysługującej Columbus, brakującą część bądź całość takiej 
należności zapłaci Klient bezpośrednio do Columbus, przelewem na rachunek bankowy 
Columbus, w terminie stosującym się do takiej należności. 

3.4. Żeby przekazanie środków pieniężnych, o którym mowa powyżej było możliwe, Klient 
upoważni NEXITY do przekazania Columbus części należnych Klientowi od NEXITY kwot w 
wysokości równej należnościom Klienta wobec Columbus oraz upoważnia Columbus jako 
odbiorcę Przekazu do przyjęcia świadczenia od NEXITY (Przekaz). Columbus wyraża zgodę 
na dokonywanie płatności w drodze Przekazu opisanego powyżej.  

3.5. Strony ustalają, że Przekaz mający na celu pokrycie wymagalnych opłat należnych Columbus 
od Klienta - będzie mieć pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi rozliczeniami pomiędzy 
NEXITY a Klientem z jakiegokolwiek tytułu, w tym także w związku z rozliczaniem Kosztów 
EE, za wyjątkiem jedynie wynagrodzenia NEXITY i innych opłat na rzecz NEXITY pobieranych 
przez NEXITY zgodnie z Umową z NEXITY.    

3.6. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Strony będą zobowiązane do zapłaty na swoją 
rzecz różnych kwot z różnych tytułów realizowanych za pośrednictwem NEXITY, wymagalne 
należności na rzecz Columbus wynikające z Umowy lub innych umów z Klientem, 
a w szczególności wynagrodzenie i inne należności Columbus związane ze Stacją Ładowania 
i świadczonymi usługami, będą miały w każdym przypadku pierwszeństwo przed innymi 
płatnościami i Przekazami, za wyjątkiem opłat należnych NEXITY na podstawie Umowy z 
NEXITY oraz przypadków wprost wskazanych w Umowie, w tym w innych załącznikach do 
Umowy. W szczególności w razie konfliktu różnego rodzaju Przekazów i uzgodnień Stron w 
zakresie rozliczeń i płatności tj. niemożności zrealizowania wszystkich Przekazów w całości 

z kwoty Przychodu Netto, stosuje się zasadę wskazaną w zdaniu poprzednim.  
3.7. W celu umożliwienia przekazywania środków za pośrednictwem NEXITY Strony stosują 

przekazywanie należnych im świadczeń w drodze Przekazu. 
3.8. Każda ze Stron zapewni respektowanie niniejszych uzgodnień, w tym także, że NEXITY jako 

Przekazany spełni świadczenie określone w Przekazie w zakresie, w jakim będzie to możliwe 
z kwot stanowiących Przychód Netto, pomniejszony o opłaty należne NEXITY. 

3.9. Każda Strona będąca Przekazującym zobowiązuje się, że Przekazu nie odwoła. Strony 
zobowiązują się, że nie będą odwoływać udzielonych upoważnień ani kwestionować wyżej 
określonych zasad rozliczeń przez cały okres eksploatowania Oprogramowania NEXITY na 
Stacji Ładowania. 

3.10. Klient niniejszym zobowiązuje się do zawarcia z NEXITY umowy, na podstawie której wszelkie 
świadczenia jakie Klient będzie zobowiązany do spełnienia na rzecz Columbus, będą 
przekazywane w imieniu Klienta bezpośrednio przez NEXITY do Columbus na zasadzie 
Przekazu, w zakresie w jakim będzie to możliwe z kwot stanowiących Przychód Netto, które 
są należne Klientowi z jakiegokolwiek tytułu, przy czym Columbus będzie określony jako 
Odbiorca Przekazu, NEXITY będzie Przekazanym, a Klient będzie Przekazującym. Należności 
na rzecz Columbus mogą wynikać w szczególności z tytułu świadczenia Usług Serwisowych 
przez Columbus, dokonywania innych napraw Stacji Ładowania, pokrywania Kosztów 
dotyczących Stacji Ładowania bądź świadczenia innych usług wynikających z Umowy 
zawartej pomiędzy Columbus a Klientem bądź odrębnych oświadczeń lub porozumień. 

3.11. Klient zarazem upoważnia Columbus do odbioru ww. Przekazu oraz wyraża zgodę na 
dokonywanie płatności za pośrednictwem NEXITY na rzecz Columbus zgodnie z punktami 
wyżej. 

3.12. Klient zobowiązany jest do zawarcia umowy z NEXITY, uwzględniającej postanowienia 
wskazane w pkt 3.10. powyżej, w terminie nie późniejszym niż 7 od dnia zawarcia Umowy. 

3.13. W przypadku, jeżeli Klient nie wykona zobowiązania określonego w pkt 3.10 lub 3.12 części 
drugiej OWU to Columbus: 

a. Będzie uprawniony do żądania od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości: 500 (słownie: 
pięćset) zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania, przy czym kara umowna 
będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej bez odrębnego wezwania, 

b. Niezależnie od uprawnienia wynikającego z pkt a powyżej, może wypowiedzieć wszelkie 
zobowiązania umowne dotyczące świadczonych na rzecz Klienta usług. 

3.14. Strony ustalają, że za przyjęte powyżej zasady płatności, w tym za realizację Przekazów, 
żadna ze Stron oraz NEXITY nie będą pobierać dodatkowego wynagrodzenia płatnego przez 
Klienta. 

3.15. Strona, która w danym przypadku zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Odbiorcy Przekazu, 
zapłaci bezpośrednio na rzecz Odbiorcy Przekazu, zgodnie z Umową, jeśli Przekaz nie 
zostanie zrealizowany, zwłaszcza w sytuacji, gdy Przychód Netto nie jest wystarczający do 
zrealizowania wszystkich Przekazów. 

3.16. Strony wyrażają zgodę na przekazanie niniejszych postanowień do NEXITY i uznanie ich 
treści przez NEXITY za część oświadczeń niezbędnych do zapewnienia Przekazów, 
wskazanych powyżej. 

3.17. Strony wyrażają zgodę, że w przypadku, gdy dana płatność będzie realizowana za 
pośrednictwem NEXITY w wykonaniu Przekazu środki mogą być przekazane do 20. dnia 
kolejnego miesiąca w odniesieniu do bezpośrednio poprzedzającego go miesięcznego okresu 
rozliczeniowego i dokonanie zapłaty w tym terminie będzie traktowane jako dokonane 
zgodnie z Umową, a Odbiorca Przekazu nie będzie naliczał ew. odsetek za opóźnienie w 
stosunku do ewentualnego innego terminu zapłaty określonego w Umowie lub w treści 
odrębnych porozumień. 

3.18. Columbus informuje, że NEXITY został upoważniony przez Columbus do wystawiania i 
doręczania faktur drogą elektroniczną w imieniu Columbus względem Klienta, w 
szczególności w odniesieniu do tych należności Columbus, które objęte są rozliczeniem w 
formie Przekazów. 

4. ROZLICZENIA KOSZTÓW EE W PRZYPADKU, GDY STACJA ŁADOWANIA JEST PRZYŁĄCZONA 
DO SIECI WEWNĘTRZNEJ NIERUCHOMOŚCI (BRAK BEZPOŚREDNIEJ UMOWY 

PRZYŁĄCZENIOWEJ Z OSD NA POTRZEBY STACJI ŁADOWANIA)  
4.1. Niniejszy pkt 4 części drugiej OWU stosuje się do Umowy na pełnienie roli Operatora oraz 

Umowy na świadczenie Usług Wsparcia Operatora. 
4.2. Właściciel Stacji Ładowania ma obowiązek: 

a. podać Columbus i NEXITY informację o wysokości Kosztu 1 kWh wynikającej z aktualnie 
obowiązującej go umowy zawartej ze sprzedawcą energii elektrycznej nie później niż w 
terminie 7 dni od podpisania Protokołu Odbioru Stacji zgodnie z Umową, 

b. niezwłocznie aktualizować informację wskazaną w pkt a, nie później niż w ciągu 3 dni od 
zaistnienia zmiany, 

c. uwzględnić konieczne korekty rozliczeń w razie nieprzekazania aktualnej informacji o 
wysokości Kosztu 1 kWh. 

4.3. NEXITY przekaże Właścicielowi Stacji Ładowania oraz Columbus za pośrednictwem 
Oprogramowania NEXITY informację o ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby usług 
ładowania za miesiąc poprzedzający i wskaże Koszty EE na potrzeby ładowania – w terminie 
do 10-tego dnia kolejnego miesiąca.  

4.4. Właściciel Stacji Ładowania przekaże Columbus oraz NEXITY za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej informację o ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby Stacji 
Ładowania za miesiąc poprzedzający i wskaże Koszty EE na potrzeby Stacji Ładowania – 
w terminie do 10-tego dnia kolejnego miesiąca, po uzyskaniu informacji, o której mowa w pkt 
4.2 niniejszej części drugiej OWU.  

4.5. Właściciel Stacji Ładowania, na żądanie Columbus umożliwi Columbus weryfikację ilości 
zużytej energii na potrzeby usług ładowania oraz na potrzeby Stacji Ładowania ze 
wskazaniami licznika zamontowanego na potrzeby Stacji Ładowania. 

4.6. Właściciel Stacji Ładowania, na żądanie Columbus, prześle kopie faktur źródłowych od 
sprzedawcy energii elektrycznej/OSD za wskazany przez Columbus okres rozliczeniowy oraz 
udostępni treść zawartych umów ze sprzedawcą energii elektrycznej i/lub z OSD. 

4.7. W przypadku, gdy Columbus jest Operatorem Ogólnodostępnej Stacji Ładowania: 
a. Właściciel Stacji Ładowania, jako strona umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej, wystawi 

wobec Columbus refakturę na Koszty EE z wyraźnym wyodrębnieniem na fakturze, o ile to 
możliwe, pozycji Kosztów EE na potrzeby ładowania oraz Kosztów EE na potrzeby Stacji 
Ładowania - w terminie 5 dni roboczych od otrzymania faktury od sprzedawcy energii i 
doręczy ją do Columbus. 

b. Następnie Columbus wystawi refakturę na Koszty EE na potrzeby ładowania i doręczy ją do 
NEXITY. 

c. Następnie Strony dokonają płatności za pośrednictwem NEXITY zgodnie z Umową, w tym 
NEXITY przekaże Właścicielowi Stacji Ładowania kwotę Kosztów EE, w tym objętych refakturą 
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Kosztów EE na potrzeby ładowania, na rachunek bankowy Właściciela Stacji Ładowania, a 
Columbus na rachunek bankowy Columbus Przychód Netto w części pokrywającej pozostałe 
Koszty dotyczące Stacji Ładowania. 

d. W celu wykonania powyższych płatności w zakresie zwrotu Kosztów EE na rzecz Właściciela 
Stacji Ładowania, Columbus upoważni NEXITY do przekazania Właścicielowi Stacji 
Ładowania części należnych Columbus od NEXITY jako Dostawcy Usług Ładowania kwot w 
wysokości Kosztów EE na potrzeby ładowania za dany miesiąc objętych refakturą 
wystawioną przez Columbus na rzecz NEXITY oraz upoważnia Właściciela Stacji Ładowania 
jako Odbiorcę Przekazu do przyjęcia świadczenia od NEXITY (Przekazanego) (Przekaz 
Kosztów EE na potrzeby ładowania) oraz w wysokości Kosztów EE na potrzeby Stacji 
Ładowania z tytułu wynagrodzenia Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania oraz 
upoważnia Właściciela Stacji Ładowania jako Odbiorcę Przekazu do przyjęcia świadczenia od 
Dostawcy Usług Ładowania (Przekazanego) (Przekaz Kosztów EE na potrzeby Stacji 
Ładowania). 

4.8. W przypadku, gdy Właściciel Stacji Ładowania jest Operatorem Ogólnodostępnej Stacji 
Ładowania: 

a. Właściciel Stacji Ładowania, jako strona umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej, wystawi 
refakturę na Koszty EE na potrzeby ładowania w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 
faktury od sprzedawcy energii i doręczy ją do NEXITY. 
Następnie Strony dokonają płatności za pośrednictwem NEXITY zgodnie z Umową, w tym 
NEXITY przekaże Właścicielowi Stacji Ładowania kwotę Kosztów EE, w tym objętych refakturą 
Kosztów EE na potrzeby ładowania, na rachunek bankowy Klienta, a Stronie, która poniosła 
Koszty dot. Stacji Ładowania na rachunek bankowy tej Strony Przychód Netto w części 
pokrywającej pozostałe Koszty dot. Stacji Ładowania. Przekazanie środków do Columbus w 
celu pokrycia Kosztów dot. Stacji Ładowania, w tym także kwot należnych z tytułu udziału 
Właściciela Stacji Ładowania w pokrywaniu takich kosztów, ma pierwszeństwo przed innymi 
Przekazami środków realizowanymi za pośrednictwem NEXITY. 

4.9. W przypadku, gdy Przychód Netto w danym Okresie rozliczeniowym nie będzie pokrywał 
Kosztów EE na potrzeby Stacji Ładowania, koszt brakującej kwoty Strony ponoszą po połowie 
na podstawie refaktury wystawionej przez Stronę ponoszącą taki koszt względem 
sprzedawcy energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia wysłania takiej refaktury.  

4.10. Następnie Strony dokonają płatności za pośrednictwem NEXITY zgodnie z Umową, w tym 
NEXITY przekaże Właścicielowi Stacji Ładowania kwotę Kosztów EE, w tym objętych refakturą 
Kosztów EE na potrzeby ładowania, na rachunek bankowy Klienta, a Stronie, która poniosła 
Koszty dot. Stacji Ładowania na rachunek bankowy tej Strony Przychód Netto w części 
pokrywającej pozostałe Koszty dot. Stacji Ładowania. Przekazanie środków do Columbus w 
celu pokrycia Kosztów dot. Stacji Ładowania, w tym także kwot należnych z tytułu udziału 
Właściciela Stacji Ładowania w pokrywaniu takich kosztów, ma pierwszeństwo przed innymi 
Przekazami środków realizowanymi za pośrednictwem NEXITY. 

5. ROZLICZENIE KOSZTÓW EE, W PRZYPADKU, GDY STACJA ŁADOWANIA JEST BEZPOŚREDNIO 
PRZYŁĄCZONA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO 

(OSD), A UMOWĘ DYSTRYBUCYJNĄ ZAWRZE WŁAŚCICIEL STACJI ŁADOWANIA JAKO 

OPERATOR OGÓLNODOSTĘPNEJ STACJI ŁADOWANIA  

5.1. Niniejszy pkt 5 części drugiej OWU stosuje się do Umowy na świadczenie Usług Wsparcia 
Operatora. 

5.2. NEXITY przekaże Właścicielowi Stacji Ładowania oraz Columbus za pośrednictwem 
Oprogramowania NEXITY, informację o ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby usług 
ładowania za miesiąc poprzedzający i wskaże Koszty EE na potrzeby ładowania – w terminie 
do 10-tego dnia kolejnego miesiąca.  

5.3. Columbus przekaże Właścicielowi Stacji Ładowania oraz NEXITY za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej informację o ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby Stacji 
Ładowania za miesiąc poprzedzający i wskaże Koszty EE na potrzeby Stacji Ładowania – w 
terminie do 10-tego dnia kolejnego miesiąca, po uzyskaniu informacji, o której mowa w pkt. 
5.1. 

5.4. Columbus wystawi refakturę na Koszty EE na potrzeby ładowania i doręczy ją do NEXITY. 
5.5. Następnie Strony dokonają płatności za pośrednictwem NEXITY zgodnie z refakturą Kosztów 

EE na potrzeby ładowania, na rachunek bankowy Columbus, a także Przychód Netto w części 
pokrywającej pozostałe Koszty dot. Stacji Ładowania.  

6. ROZLICZENIE KOSZTÓW EE, W PRZYPADKU, GDY STACJA ŁADOWANIA JEST BEZPOŚREDNIO 

PRZYŁĄCZONA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO 
(OSD), A UMOWĘ DYSTRYBUCYJNĄ ZAWRZE WŁAŚCICIEL STACJI ŁADOWANIA JAKO 
OPERATOR OGÓLNODOSTĘPNEJ STACJI ŁADOWANIA 

6.1. Niniejszy pkt 6 części drugiej OWU stosuje się do Umowy na świadczenie Usług Wsparcia 
Operatora. 

6.2. NEXITY przekaże Właścicielowi Stacji Ładowania oraz Columbus za pośrednictwem 
Oprogramowania NEXITY, informację o ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby usług 
ładowania za miesiąc poprzedzający i wskaże Koszty EE na potrzeby ładowania – w terminie 
do 10-tego dnia kolejnego miesiąca.  

6.3. Właściciel Stacji Ładowania przekaże Columbus oraz NEXITY za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej informację o ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby Stacji 
Ładowania za miesiąc poprzedzający i wskaże Koszty EE na potrzeby Stacji Ładowania – 
w terminie do 10-tego dnia kolejnego miesiąca, po uzyskaniu informacji, o której mowa w pkt 
6.2 niniejszej części drugiej OWU. 

6.4. Właściciel Stacji Ładowania wystawi refakturę na Koszty EE na potrzeby ładowania i doręczy 
ją do NEXITY. 

6.5. Następnie Strony dokonają płatności za pośrednictwem NEXITY zgodnie z Umową, w tym 
NEXITY przekaże Klientowi kwotę Kosztów EE, w tym objętych refakturą Kosztów EE na 
potrzeby ładowania, na rachunek bankowy Klienta, a także Przychód Netto w części 
pokrywającej pozostałe Koszty dot. Stacji Ładowania. 

6.6. W przypadku, gdy Przychód Netto nie będzie pokrywał Kosztów EE na potrzeby Stacji 
Ładowania, Columbus zwróci Właścicielowi Stacji Ładowania połowę Kosztów EE na potrzeby 
Stacji Ładowania niepokrytych takim przychodem na podstawie refaktury wystawionej przez 
Właściciela Stacji Ładowania w terminie 14 dni od dnia wysłania takiej refaktury. 

6.7. Właściciel Stacji Ładowania, jako strona umowy z OSD oraz jako Operator Ogólnodostępnej 
Stacji Ładowania jest zobowiązany wybrać E-taryfę, chyba że Columbus wyrazi pisemną 
zgodę na wybór innej, wyraźnie uzgodnionej między Stronami grupy taryfowej. 

7. KOLEJNOŚĆ REALIZOWANIA PRZEKAZÓW I INNYCH PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM 
NEXITY 

7.1. Niniejszy pkt 7 części drugiej OWU stosuje się do Umowy na pełnienie roli Operatora oraz 
Umowy na świadczenie Usług Wsparcia Operatora. 

7.2. Strony postanawiają, że w razie, gdyby NEXITY był zobowiązany do przekazania kwot 

wynikających z niniejszej części OWU obejmujących Koszty EE lub ich część, a równocześnie 
było zobowiązane do przekazania innych kwot na rzecz Właściciela Stacji Ładowania lub 
Columbus z tytułu realizacji płatności objętych Umową bądź uzgodnionych usług 
dodatkowych realizowanych przez Columbus na rzecz Właściciela Stacji Ładowania, które 
mają być realizowane w drodze Przekazu z upoważnienia Właściciela Stacji Ładowania, 
następującą kolejność i hierarchię: 

a. Z kwot stanowiących Przychód Netto NEXITY pobiera wynagrodzenie własne wynikające z 
Umowy z NEXITY; 

b. W następnej kolejności, w zakresie w jakim pozwala na to pozostała kwota wskazana w lit. a 
powyżej, Strony zrealizują za pośrednictwem NEXITY wypłatę kwoty należnej z tytułu 
Kosztów EE na potrzeby ładowania (objętą refakturą wystawioną na rzecz NEXITY); 

c. W następnej kolejności, w zakresie w jakim pozwala na to pozostała kwota wskazana w lit. b 
powyżej, Strony zrealizują za pośrednictwem NEXITY wypłatę kwoty należnej z tytułu 
Kosztów EE na potrzeby Stacji Ładowania, 

d. W następnej kolejności, w zakresie w jakim pozwala na to pozostała kwota wskazana w lit. c 
powyżej, NEXITY realizuje uzgodnione płatności i Przekazy na rzecz Columbus, w 
szczególności Strony zrealizują za pośrednictwem NEXITY wypłatę kwoty należnej z tytułu 
pozostałych Koszów dot. Stacji Ładowania, w tym także kosztów Usług Serwisowych, 

e. Następnie NEXITY obliczy wysokość Zysku i w zakresie, w jakim pozwala na to pozostała 
kwota wskazana w lit. a-d, Strony zrealizują za pośrednictwem NEXITY wypłatę 50% Zysku na 
rzecz Columbus oraz 50% Zysku na rzecz Właściciela Stacji Ładowania; 

f. Przekazanie środków do Columbus w celu pokrycia Kosztów dot. Stacji Ładowania, w tym 
także kwot należnych z tytułu udziału Właściciela Stacji Ładowania w pokrywaniu takich 
kosztów, ma pierwszeństwo przed innymi Przekazami środków realizowanymi za 
pośrednictwem NEXITY, za wyjątkiem kwot na pokrycie Kosztów EE;  

g. Strony zobowiązują się, aby w innych umowach, uzgodnieniach Stron i w ramach realizacji 
Umowy uwzględniać i respektować powyżej ustalone zasady i kolejność rozliczeń. 
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CZĘŚĆ TRZECIA OWU - 

WARUNKI GWARANCJI  
 

1. STOSOWANIE POSTANOWIEŃ CZĘŚCI TRZECIEJ OWU – WARUNKI GWARANCJI  

1.1 Niniejsza część trzecia OWU: Warunki Gwarancji stanowi umowę Gwarancji zawieraną 
pomiędzy Columbus a Klientem. 

1.2 Terminy używane w niniejszej części OWU należy rozumieć tak jak zostały zdefiniowane w 
części pierwszej OWU.  

2. KLIENT JAKO BENEFICJENT GWARANCJI 

2.1 Z uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji może korzystać wyłącznie Klient, w okresie 
obowiązywania Gwarancji: 

a. tak długo, jak długo Klient – Właściciel Stacji Ładowania pozostaje właścicielem Stacji 
Ładowania, ew. jej leasingobiorcą – w przypadku, gdy Umowa Główną obejmuje sprzedaż 
Stacji Ładowania; albo 

b. przez czas trwania Okresu Abonamentowego – w przypadku, gdy Columbus i Klient – 
Korzystający ze Stacji Ładowania zawarli Umowę abonamentową. 

2.2 Jeśli istnieją jakiekolwiek wymagania Klienta dotyczące zakupionych bądź użytkowanych 
Stacji Ładowania, które wykraczają poza standardowy zakres Gwarancji, Klient może 
skontaktować się z Columbus na adres mailowy lub telefoniczny, aby uzyskać informacje o 
warunkach i usługach dotyczących ew. rozszerzenia Gwarancji bądź przedłużenia czasu jej 
obowiązywania. 

3. COLUMBUS JAKO GWARANT 

3.1 Na podstawie niniejszej umowy Gwarancji Columbus udziela nieodpłatnej gwarancji jakości 
i zobowiązuje się wykonać świadczenia gwarancyjne na warunkach określonych poniżej.  

3.2 Dane Columbus na potrzeby realizacji Gwarancji są następujące: Columbus Energy S.A., 
adres: ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, e-mail: bok@columbusenergy.pl; telefon: +48 12 
307 30 96.  

3.3 Zmiana danych wskazanych powyżej wymaga poinformowania Klienta i nie stanowi zmiany 
umowy Gwarancji bądź Umowy Głównej. 

4. PRZEDMIOT OBJĘTY GWARANCJĄ 

4.1 Gwarancja obejmuje jakość (w tym jakość Montażu) wszystkich podzespołów i komponentów 
składających się na całość Stacji Ładowania, zgodnie z jej definicją zawartą w Umowie, 
będącej przedmiotem Montażu oraz sprzedaży lub udostępnienia na podstawie Umowy 
Głównej, za wyjątkiem wtyczek, kabli ładowania oraz złączy służących do ładowania pojazdu 
elektrycznego lub hybrydowego, które są wyłączone z jej zakresu. 

4.2 Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. 
4.3 Gwarancją objęte są Awarie spowodowane wadliwymi częściami lub defektami 

produkcyjnymi, tkwiącymi bezpośrednio w części lub samej Stacji Ładowania bądź 
wadliwością Montażu przeprowadzonego przez Columbus, które powodują techniczną 
niesprawność Stacji Ładowania ograniczającą lub uniemożliwiającą jej użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem. 

4.4 Niniejsza Gwarancja obejmuje realizację Napraw Gwarancyjnych w razie zaistnienia 
prawidłowo zgłoszonej Awarii Stacji Ładowania w okresie Gwarancji. Awaria jest objęta 
zakresem Gwarancji, o ile spełnione są warunki wynikające z niniejszej Gwarancji, a w 
szczególności nie zachodzą wyłączenia z zakresu Gwarancji wskazane poniżej. 

4.5 Niniejsza umowa Gwarancji obowiązuje pod warunkiem terminowego, okresowego 
przeprowadzania Przeglądów Gwarancyjnych zgodnie z jej warunkami. Klient ma 
świadomość, że wykonywanie Przeglądów Gwarancyjnych, wykonywanie regularnej oceny 
wizualnej i testów funkcjonalnych w ramach zabiegów oględzin wraz z prawidłowym 
sposobem użytkowania są wymagane, aby praca Stacji Ładowania była bezpieczna oraz 
urządzenia funkcjonowały prawidłowo przez wiele lat. 

4.6 Klient ma świadomość, że warunkiem korzystania z Gwarancji jest prawidłowa eksploatacja i 
użytkowanie Stacji Ładowania, zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania oraz 
instrukcją eksploatacji i obsługi Stacji Ładowania oraz zaleceniami Producenta (o ile taka 
instrukcja lub zalecenia zostały Klientowi przekazane).  

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI 

5.1 Niniejsza umowa Gwarancji wchodzi w życie w dniu zakończenia Montażu Stacji Ładowania 
przeprowadzanego przez Columbus, potwierdzonego podpisanym Protokołem Odbioru Stacji 
Ładowania (zgodnie z Umową Główną) i pod warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Stacji 
Ładowania przez Klienta. 

5.2 Gwarancja obowiązuje przez okres: 
a. 2 (dwóch) lat od podpisania Protokołu Odbioru Stacji Ładowania (w przypadku, gdy Umowa 

Główna obejmuje sprzedaż Stacji Ładowania),  
b. 5 (pięciu) lat od podpisania Protokołu Odbioru Stacji Ładowania (w przypadku Umowy 

abonamentowej), nie dłużej jednak niż trwa Okres Abonamentowy, przy czym okres ten ulega 
automatycznemu przedłużeniu, jeśli przedłuża się Okres Abonamentowy zgodnie z Umową 
Główną. 

5.3 Na odrębnie ustalonych zasadach (odpłatnie) możliwe jest przedłużenie obowiązywania 
okresu Gwarancji. 

5.4 Niniejsza umowa Gwarancji wygasa z upływem okresu Gwarancji wskazanego powyżej. Przed 
upływem tego okresu umowa Gwarancji może wygasnąć w przypadku zaistnienia jednego ze 
zdarzeń wskazanych w jej treści.  

6. KOSZT GWARANCJI  

6.1 Gwarancja jest nieodpłatna w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy Gwarancji.  
6.2 W przypadku Umowy abonamentowej koszt realizacji Gwarancji został uwzględniony w 

Opłacie Abonamentowej. 
7. ZGŁOSZENIE AWARII ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI 

7.1 Klient, który chce skorzystać z uprawnień wynikających z Gwarancji, powinien niezwłocznie 
zgłosić względem Columbus wystąpienie Awarii poprzez dokonanie Zgłoszenia Awarii, nie 
później niż w ciągu 7 dni od jej stwierdzenia.  

7.2 Zgłoszenie Awarii będzie uznawane za prawidłowe i umożliwi skorzystanie z Gwarancji, jeśli: 
a. zostanie dokonane w okresie obowiązywania Gwarancji w sposób opisany w niniejszej 

Gwarancji; 
b. zawiera wszystkie wymagane informacje tj.:  

i. dane Klienta (co najmniej firma, NIP, osoba do kontaktu wraz z numerem telefonu),  
ii. informacje pozwalające na zidentyfikowanie Stacji Ładowania (co najmniej adres 

Miejsca Montażu) oraz części Stacji, której Zgłoszenie Awarii dotyczy,  

iii. opis zdarzenia (w tym opis Awarii, data stwierdzenia Awarii, wstępna ocena kategorii 
Awarii zgodnie z niniejszymi warunkami Gwarancji, informacja o ewentualnym 
zagrożeniu życia, zdrowia lub majątku powodowanym przez Awarię, jeśli jest aktualne 
w danym przypadku), 

iv. wskazanie, że Klient żąda Naprawy Gwarancyjnej w ramach Gwarancji, 
v. jeśli nastąpiła awaria instalacji zasilającej, ingerencja osób trzecich, zdarzenie losowe 

lub inne zdarzenie wyłączające daną usterkę z zakresu Gwarancji lub powodujące 
wygaśnięcie Gwarancji – informację o ich wystąpieniu, 

vi. jeśli Przeglądy Gwarancyjne były przeprowadzane przez innego autoryzowanego 
dystrybutora niż Columbus – poświadczenie dat ich przeprowadzenia oraz wskazanie 
podmiotu, które je przeprowadzał (w takim wypadku wymagane jest dołączenie 
potwierdzenia przeprowadzenia Przeglądów Gwarancyjnych); 

c. jest kompletne i czytelne; 
d. w przypadku Zgłoszenia Awarii na piśmie – jest opatrzone podpisem Klienta; 
e. zostanie dokonane w terminie wskazanym w niniejszych warunkach Gwarancji. 

7.3 Klient składa Zgłoszenie Awarii za pośrednictwem BOK tj.: 
a. osobiście w siedzibie Columbus (adres BOK Columbus: ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków) w 

Dni robocze, 
b. pisemnie przesyłką pocztową na adres siedziby Columbus (adres: Columbus Energy S.A., 

Biuro Obsługi Klienta, ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków), 
c. pocztą elektroniczną na adres e-mail BOK Columbus tj. bok@columbusenergy.pl; 
d. telefonicznie na numer infolinii BOK Columbus (telefon: +48 12 307 30 96) w Dni robocze. 

7.4 Klient ma świadomość, że tylko prawidłowo dokonane Zgłoszenie Awarii uruchamia 
obowiązki Columbus wynikające z niniejszej Gwarancji. Jeśli zgłoszenie jest niepełne, 
niejasne lub przesyłane w częściach, Zgłoszenie Awarii uważa się za dokonane dopiero po 
jego uzupełnieniu, wyjaśnieniu lub w momencie przesłania ostatniej z części, zgodnie z 
wymaganiami wskazanymi powyżej.  

7.5 Po otrzymaniu Zgłoszenia Awarii spełniającego powyższe wymogi, Columbus potwierdza jego 
przyjęcie.  

7.6 Columbus rozpatruje Zgłoszenia i przystępuje do działań ich dotyczących w trakcie Dni 
roboczych. 

8. UPRAWNIENIA KLIENTA WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI 

8.1 Wyróżnia się następujące kategorie Awarii, które mogą wpływać na czas podjęcia działań 
naprawczych przez Columbus: 

a. Awaria ograniczająca w istotnym zakresie lub uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie 
Stacji Ładowania, 

b. Awaria ograniczająca w nieistotnym zakresie prawidłowe funkcjonowanie Stacji Ładowania. 
8.2 Kwalifikacja Awarii wg kategorii wskazanych powyżej dokonywana jest wyłącznie przez 

Columbus, przy czym w zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoją wstępną ocenę 
kwalifikacji zgłaszanej Awarii. 

8.3 W ramach Gwarancji Columbus zobowiązuje się do przeprowadzenia – w zakresie 
dostosowanym do danego przypadku - Napraw Gwarancyjnych obejmujących:  

a. działania mające na celu zdiagnozowanie przyczyny Awarii objętej Gwarancją, 
b. sformułowanie zaleceń postępowania do czasu usunięcia Awarii, 
c. działania mające na celu zabezpieczenie Stacji Ładowania przed dalszym uszkodzeniem np. 

poprzez czasowe wyłączenie Stacji Ładowania, 
d. działania mające na celu usunięcie Awarii, w tym zamówienie i dostarczenie Części 

zamiennych na własny koszt oraz ich montaż.  
8.4 Sposób usuwania Awarii w okresie trwania Gwarancji i dobór działań w ramach Napraw 

Gwarancyjnych każdorazowo określa Columbus jako gwarant. W razie, gdy Naprawa 
Gwarancyjna wymaga użycia Części zamiennych, Columbus demontuje wymieniane części i 
przejmuje ich własność, a zamontowane Części zamienne stają się własnością właściciela 
Stacji Ładowania. 

8.5 Klient ma obowiązek zapewnić odpowiedni i bezpieczny dostęp do Stacji Ładowania oraz 
konieczną współpracę z Columbus, w tym obecność personelu Klienta na Miejscu Montażu w 
trakcie działań Columbus podejmowanych w ramach Napraw Gwarancyjnych (jeśli jest to 
wymagane przez Columbus). Wszelkie ew. koszty związane z udostępnieniem Stacji 
Ładowania pokrywa Klient. 

8.6 Do czasu usunięcia Awarii, a w szczególności do czasu przyjazdu personelu Columbus na 
Miejsce Montażu, Klient zabezpieczy Stację Ładowania w koniecznym zakresie, a w 
szczególności zamieści oznaczenie dotyczące czasowego braku możliwości korzystania ze 
Stacji Ładowania przez Użytkowników lub w inny konieczny sposób ograniczy dostęp do 
Stacji Ładowania dla osób trzecich na czas przeprowadzania Napraw Gwarancyjnych, jak też, 
jeśli to konieczne, wyłączy działanie Stacji Ładowania.  

8.7 W przypadku, jeśli Columbus stwierdzi, że Awaria zagraża zdrowiu lub życiu człowieka bądź 
majątkowi, podejmie także niezwłocznie działania mające na celu zmniejszenie lub usunięcie 
stwierdzonego zagrożenia związanego z Awarią np. wyłączy Stację Ładowania. Klient 
powinien niezwłocznie poinformować Columbus o takim zagrożeniu. 

8.8 W przypadku, gdy Klient uniemożliwia wykonanie Naprawy Gwarancyjnej Stacji Ładowania 
przez okres dłuższy niż 3 tygodnie od dnia powiadomienia Klienta o gotowości do dokonania 
naprawy, Columbus zastrzega się prawo do odmowy wykonania Naprawy Gwarancyjnej.  

8.9 Naprawę Gwarancyjną uważa się za wykonaną z chwilą zgłoszenia przez Columbus jej 
przeprowadzenia, a w braku takiego zgłoszenia - z chwilą zakończenia podjętych przez 
Columbus działań wchodzących w zakres Naprawy Gwarancyjnej.  

8.10 Do czasu przeprowadzania Naprawy Gwarancyjnej nie wlicza się: 
a. czasu, w którym poprawiane lub uzupełniane jest zgłoszenie Klienta, 
b. opóźnień z przyczyn niezależnych od Columbus takich jak np. działanie Siły Wyższej, brak 

dostępu do Stacji Ładowania lub personelu Klienta na Miejscu Montażu. 
8.11 Klient ma świadomość, że usunięcie Awarii może wymagać zamówienia i dostarczenia Części 

zamiennych, w tym także bezpośrednio od Producenta Stacji Ładowania, a Columbus nie ma 
obowiązku posiadania i magazynowania takich Części zamiennych we własnym zakresie na 
potrzeby Stacji Ładowania. Czas oczekiwania na dostawę Części zamiennych liczony od ich 
zamówienia przez Columbus nie wlicza się do czasu przeprowadzania Naprawy 
Gwarancyjnej. Columbus będzie podejmował racjonalne starania, aby czas dostawy Części 
zamiennych był jak najkrótszy i nie przekraczał zasadniczo 14-28 dni. 

8.12 Po przeprowadzeniu Naprawy Gwarancyjnej może być konieczne przeprowadzenie 
eksploatacyjnego badania technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego. Klient ma 
obowiązek udzielić Columbus wszelkich koniecznych upoważnień i zgód mających na celu 
złożenie w jego imieniu przez Columbus wniosku o takie badanie, jeśli jest ono wymagane. 
Koszt przeprowadzenia eksploatacyjnego badania technicznego ponosi Columbus, jeśli jest 
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ono wymagane przepisami prawa w związku z usuwaniem przez Columbus Awarii objętej 
zakresem Gwarancji. We wszelkich innych przypadkach, koszt badania ponosi Klient. Czas 
postępowania przed Urzędem Dozoru Technicznego i czas badania bądź innych postępowań 
administracyjnych lub formalnych nie jest wliczany do czasu przeprowadzania Naprawy 
Gwarancyjnej. 

8.13 Usuwanie wad, usterek lub uszkodzeń nieobjętych zakresem Gwarancji odbywa się na 
warunkach pełnej odpłatności za dokonanie naprawy (w ramach Usług Serwisowych 
świadczonych przez Columbus), a o sposobie realizacji decyduje Columbus, w tym 
możliwości zastosowania w danym przypadku trybu Multiserwisu. 

8.14 W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia, a zwłaszcza, gdy oczywiste jest, iż wada, usterka 
lub uszkodzenie Stacji Ładowania nie są objęte Gwarancją, Columbus może obciążyć Klienta 
uzasadnionymi kosztami podjętych działań, w szczególności wynikającymi z ilości 
roboczogodzin personelu Columbus i stawki z Cennika Usług Serwisowych. 

9. WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU GWARANCJI 

9.1 Gwarancja jest wyłączona i Columbus odmawia wykonania Napraw Gwarancyjnych w 
przypadku, gdy usterka nie wpływa na funkcjonowanie Stacji Ładowania (np. ma znaczenie 
wyłącznie estetyczne) bądź, gdy uszkodzenie, wada, niesprawność lub brak funkcjonalności, 
właściwości lub określonych cech elementów Stacji Ładowania jest wynikiem: 

a. nieprawidłowego lub niedbałego użytkowania Stacji Ładowania, użytkowania niezgodnego 
z instrukcją obsługi i eksploatacji Stacji Ładowania, zaleceniami Producenta, 
przeznaczeniem lub zasadami użytkowania;  

b. uszkodzenia (nawet nieumyślnego) dokonanego przez Klienta lub osoby trzecie;  
c. zdarzeń losowych, jak np. pożary, powodzie, grad, wyładowania atmosferyczne, wichury 

oraz inne niewymienione klęski żywiołowe, przepięcia sieci dystrybutora oraz sieci 
wewnątrz Nieruchomości Klienta, uszkodzenia dokonywane przez zwierzęta;  

d. awarii połączenia internetowego, nieleżącej po stronie zainstalowanych na Stacji 
Ładowania komponentów, jak np. brak w dostawie Internetu, resetowanie / wymiana 
modemu przez Klienta, awarie po stronie dostawcy Internetu;  

e. nienormatywnej lub nieprawidłowej pracy sieci AC Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
lub sieci wewnętrznej Klienta;  

f. nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub zasad BHP w odniesieniu do 
Stacji Ładowania, w związku przyczynowo-skutkowym z jej funkcjonowaniem lub 
użytkowaniem; 

g. jakichkolwiek działań wymienionych poniżej, powodujących wygaśnięcie Gwarancji (w 
takim przypadku stosuje się postanowienia dotyczące wygaśnięcia Gwarancji wskazane 
poniżej). 

10. UPRAWNIENIA Z GWARANCJI A RĘKOJMIA 

10.1 Niniejsza umowa Gwarancji nie ma wpływu na ew. uprawnienia Klienta wynikające z rękojmi 
(zgodnie z art. art. 568 Kodeksu cywilnego) za wady fizyczne i prawne, jeśli takie uprawnienia 
przysługują Klientowi zgodnie z przepisami oraz Umową Główną. 

11. WYGAŚNIĘCIE GWARANCJI 

11.1 Przed upływem okresu Gwarancji określonego powyżej niniejsza umowa Gwarancji wygasa w 
razie: 

a. rezygnacji Klienta z Gwarancji, w drodze pisemnego oświadczenia, które może zostać 
złożone w każdym czasie obowiązywania Gwarancji, 

b. odstąpienia od Umowy Głównej przez którąkolwiek ze Stron, 
c. rozwiązania Umowy Głównej w drodze porozumienia Stron lub jej wypowiedzenia przez 

którąkolwiek ze Stron, za wyjątkiem przypadku, gdy Umowa Główna obejmuje sprzedaż Stacji 
Ładowania i zostanie rozwiązana już po przeniesieniu własności Stacji Ładowania na Klienta 
z przyczyn innych niż przyczyny leżące po stronie Klienta, 

d. nieautoryzowanego przez Columbus naruszenia plomb (tj. zabezpieczeń mechanicznych lub 
dedykowanych naklejek) umieszczonych na Stacji Ładowania, 

e. nieautoryzowanego przez Columbus otwarcia Stacji Ładowania, 
f. nieautoryzowanego przez Columbus wyjęcia, uszkodzenia lub innej ingerencji w kartę SIM 

zamieszczoną w Stacji Ładowania bądź inne elementy Stacji Ładowania służące uzyskiwaniu 
zdalnego dostępu do Stacji Ładowania lub zdalnemu monitorowaniu Stacji Ładowania, 

g. nieautoryzowanego przez Columbus demontażu Stacji Ładowania, jej transportu w całości 
lub części, 

h. dokonania jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Columbus przeróbek, zmian, modyfikacji 
lub ingerencji w podzespoły Stacji Ładowania lub oprogramowanie Stacji Ładowania 
niezgodnych z Umową, instrukcją eksploatacji i obsługi Stacji Ładowania lub zaleceniami 
Producenta Stacji Ładowania, o ile takie instrukcje lub zalecenia zostały przekazane 
Klientowi, 

i. podnajęcia, wydzierżawienia lub przekazania posiadania Stacji Ładowania podmiotom 
trzecim w przypadku, gdy wymagane zgody nie zostały uprzednio uzyskane przez Klienta, a 
równocześnie Umowa Główna wprost nie dopuszcza takiego działania, 

j. zniszczenia, utraty, zbycia lub egzekucyjnego zajęcia Stacji Ładowania, 
k. niedokonania wymaganych Przeglądów Gwarancyjnych Stacji Ładowania w terminie, 

wykonania przeglądu przez podmiot nieupoważniony bądź niewykonania zaleceń 
wynikających z Przeglądu Gwarancyjnego w terminie, 

l. w przypadku Umowy abonamentowej - niedokonania w terminach określonych w Umowie 
Głównej płatności Opłaty Abonamentowej za co najmniej 2 (dwa) Okresy rozliczeniowe. 

12. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

12.1 Przeglądy Gwarancyjne: 
a. powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 12 (dwanaście) miesięcy, przy czym odstęp 

pomiędzy Przeglądami Gwarancyjnymi nie może być dłuższy niż 11 (jedenaście) miesięcy;  
b. mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego dystrybutora stacji ładowania 

na terytorium Polski, tj. Columbus lub inny autoryzowany podmiot współpracujący z 
Producentem Stacji Ładowania; 

c. obejmują co najmniej kompleksowe oględziny zewnętrzne i wewnętrzne Stacji Ładowania, 
wykonanie oceny stanu technicznego Stacji Ładowania poprzez zakwalifikowanie wszystkich 
zidentyfikowanych usterek lub nieprawidłowości jako istotnych lub nieistotnych, wraz ze 
wskazaniem dalszego trybu postępowania, w tym próby usunięcia w ramach Przeglądu 
Gwarancyjnego lub zaplanowania i skierowania do dalszych działań oraz statusu, wykonanie 
oceny termowizyjnej, wykonanie czyszczenia Stacji Ładowania w sferze wewnętrznej i 
zewnętrznej oraz jeśli dotyczy wymianę filtrów, 

d. zakończone będą sporządzeniem dokumentacji z Przeglądu Gwarancyjnego, który może 
określać zalecane działania do podjęcia w stosunku do Stacji Ładowania, w tym w 
szczególności wskazywać konieczne działania konserwacyjne, naprawcze lub inne 

wymagane dla prawidłowego działania Stacji Ładowania wraz z terminem ich realizacji. W 
braku wskazania terminu realizacji zaleceń, przyjmuje się termin 30 dni. 

12.2 Przeprowadzanie Przeglądu Gwarancyjnego odbywa się każdorazowo na zlecenie i koszt 
Klienta, który ma też obowiązek zapewnić dostęp do Stacji Ładowania w celu 
przeprowadzenia Przeglądu Gwarancyjnego. Na podstawie niniejszej umowy Gwarancji 
Columbus nie jest zobowiązany do nieodpłatnego przeprowadzania Przeglądów 
Gwarancyjnych (zasady odpłatności takiej usługi określają warunki świadczenia Usług 
Serwisowych przez Columbus).  

13. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

13.1 Umowa Gwarancji podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.  
13.2 Niniejsza umowa Gwarancji nie stanowi umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 805 i 

nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz art. 15 i nast. ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

13.3 Bez uprzedniej pisemnej zgody Columbus Klient nie może przenieść na jakąkolwiek osobę 
trzecią uprawnień lub roszczeń wynikających z niniejszej Gwarancji. 

13.4 Columbus może zlecać wykonanie poszczególnych czynności w ramach Gwarancji 
podwykonawcom, za których działania odpowiada tak jak za działania własne. 

13.5 Jakiekolwiek spory z tytułu wykonania Gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z zasadami 
określonymi w OWU. 

13.6 W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszej umowie Gwarancji zastosowanie znajdują 
postanowienia Umowy Głównej, w tym OWU, przy czym w ramach umowy Gwarancji 
Columbus ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne do wysokości wartości wadliwych 
części oraz nie odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody, utratę zysków, kary umowne lub 
administracyjne poniesione przez Klienta, straty spowodowane przestojami Stacji Ładowania 
oraz szkody (bezpośrednie i pośrednie) spowodowane przestojem Stacji Ładowania, chyba że 
przepisy prawa stanowią inaczej.  
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CZĘŚĆ CZWARTA OWU 

- USŁUGI SERWISOWE  
 

1. STOSOWANIE POSTANOWIEŃ CZĘŚCI CZWARTEJ OWU: USŁUGI SERWISOWE 

1.1 Postanowienia niniejszej części czwartej OWU stosuje się, jeśli Columbus jest zobowiązany 
do realizacji Usług Serwisowych zgodnie z Umową. W takim przypadku stosuje się także 
postanowienia części piątej OWU: Cennik Usług Serwisowych. 

1.2 Terminy używane w niniejszej części OWU należy rozumieć tak jak zostały zdefiniowane w 
części pierwszej OWU.  

2. ZAKRES USŁUG SERWISOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ COLUMBUS 
2.1. Zakres Usług Serwisowych świadczonych przez Columbus zależy w szczególności od: 

a. rodzaju Urządzenia wchodzącego w skład Stacji Ładowania oraz typu jej użytkowania 
(Ogólnodostępna Stacja Ładowania, Prywatna Stacja Ładowania), 

b. obowiązywania warunków Gwarancji udzielonej na Stację Ładowania, 
c. wdrożenia i eksploatowania Oprogramowania NEXITY na Stacji Ładowania.  

2.2. W zależności od sytuacji zakres Usług Serwisowych obejmuje: 
a. Przeglądy Gwarancyjne wymagane dla zachowania Gwarancji udzielonej przez Columbus na 

Stację Ładowania, 
b. Usługę Serwisową PREMIUM – która może być świadczona wyłącznie w przypadku, gdy na 

Stacji Ładowania wdrożono Oprogramowanie NEXITY, w okresie eksploatacji tego 
Oprogramowania zgodnie z odpowiednią Umową z NEXITY, 

c. Pozostałe Usługi Serwisowe. 
2.3. Realizacja Napraw Gwarancyjnych w okresie Gwarancji nie stanowi Usług Serwisowych i 

odbywa się na zasadach określonych w części trzeciej OWU: Warunki Gwarancji.  

3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE I INNE USŁUGI SERWISOWE NIEZBĘDNE DLA ZACHOWANIA 

GWARANCJI 

3.1. Przeglądy Gwarancyjne Columbus przeprowadza każdorazowo na zlecenie i koszt Klienta, w 
terminie uzgodnionym z Klientem zgodnie z warunkami Gwarancji tj. nie rzadziej niż 1 raz w 
roku kalendarzowym, przy czym przerwa między kolejnymi Przeglądami Gwarancyjnymi nie 
może być dłuższa niż 11 miesięcy kalendarzowych. W przypadku udostępniania Stacji 
Ładowania na podstawie Umowy abonamentowej, Columbus świadczy Usługi Serwisowe w 
zakresie Przeglądów Gwarancyjnych w ramach obowiązków Columbus wynikających z tej 
Umowy, realizowanych w Okresie Abonamentowym, w terminie uzgodnionym z Klientem, a 
wynagrodzenie Columbus z tego tytułu zostało uwzględnione w Opłacie Abonamentowej. 

3.2. Zlecenie Przeglądu Gwarancyjnego powinno być zgłoszone do Columbus nie później niż na 
10 dni roboczych przed upływem terminu na przeprowadzenie Przeglądu Gwarancyjnego 
określonego w protokole z poprzedniego Przeglądu Gwarancyjnego. Dokładny termin 
wykonania Przeglądu Gwarancyjnego będzie przedmiotem uzgodnień Stron w celu 
zapewnienia odpowiednich warunków na jego prawidłowe wykonanie. 

3.3. Columbus zobowiązuje się, że zlecony przez Klienta Przegląd Gwarancyjny będzie 
każdorazowo przeprowadzać w sposób zgodny z Warunkami Gwarancji.  

3.4. Przegląd Gwarancyjny obejmuje następujące weryfikacje i czynności:  
a. kompleksowe oględziny zewnętrzne i wewnętrzne Stacji Ładowania wraz z wykonaniem 

dokumentacji zdjęciowej wszystkich stwierdzonych i widocznych usterek lub 
nieprawidłowości,  

b. ponowna ocena wszystkich usterek nieistotnych, które otrzymały status do “usunięcia w 
ramach przeglądu”, jeśli takie usterki były zidentyfikowane przed rozpoczęciem Przeglądu 
Gwarancyjnego, 

c. wykonanie oceny stanu technicznego Stacji Ładowania poprzez zakwalifikowanie wszystkich 
zidentyfikowanych usterek lub nieprawidłowości jako istotnych lub nieistotnych, wraz ze 
wskazaniem dalszego trybu postępowania, w tym próby usunięcia w ramach Przeglądu 
Gwarancyjnego lub zaplanowania i skierowania do dalszych działań (diagnostyki lub naprawy 
w innym terminie, jeśli konieczne jest oczekiwanie na Części zamienne lub dodatkowe 
konsultacje z Producentem) oraz statusu, 

d. podjęcie próby usunięcia wszystkich zidentyfikowanych usterek ze statusem „do usunięcia w 
ramach przeglądu”,  

e. wykonanie oceny termowizyjnej oraz usunięcie przyczyn ewentualnych anomalii 
stwierdzonych w czasie Przeglądu Gwarancyjnego, o ile to możliwe bez użycia Części 
zamiennych niedostępnych w momencie wykonywania Przeglądu, 

f. wykonanie czyszczenia Stacji Ładowania w sferze wewnętrznej i zewnętrznej oraz jeśli 
dotyczy wymiana filtrów, 

g. inne czynności wynikające z zaleceń Producenta lub polityki eksploatacyjnej stosowanej 
przez Columbus, w szczególności działania wykraczające i bardziej rygorystyczne niż zaleca 
Producent wpływające na wyższy poziom bezpieczeństwa i/lub niezawodności Stacji 
Ładowania, 

h. sporządzenie dokumentacji z wykonanego Przeglądu Gwarancyjnego oraz w ciągu 7 dni od 
daty zakończenia Przeglądu Gwarancyjnego, udostępnienie go Klientowi lub zarchiwizowanie 
na potrzeby dokumentacji eksploatacyjnej właściciela/Operatora Stacji Ładowania.  

3.5. Dokumentacja z wykonanego Przeglądu Gwarancyjnego, o której mowa powyżej zawiera 
m.in.: 

a. potwierdzenie przeprowadzonych w ramach Przeglądu Gwarancyjnego czynności i daty 
zakończenia Przeglądu Gwarancyjnego; 

b. wykaz przeprowadzonych w ramach Przeglądu napraw (jeśli były przeprowadzane w trakcie 
Przeglądu Gwarancyjnego) oraz wykaz stwierdzonych usterek, 

c. zalecane działania do podjęcia w stosunku do Stacji Ładowania, w tym w szczególności w 
dokumentacji Columbus może wskazać konieczne działania konserwacyjne, naprawcze lub 
inne wymagane dla prawidłowego działania Stacji Ładowania wraz z terminem ich realizacji. 
W braku wskazania terminu realizacji zaleceń, dla zachowania Gwarancji, przyjmuje się 
termin 30 dni; 

d. adnotację o ewentualnych zastrzeżeniach co do stanu technicznego Stacji Ładowania lub jej 
warunków pracy i użytkowania, przestrzegania warunków Gwarancji bądź innych uwag co do 
Stacji Ładowania, jeśli takie okoliczności zostaną stwierdzone w trakcie Przeglądu 
Gwarancyjnego,  

e. informację o terminie na przeprowadzenie kolejnego Przeglądu Gwarancyjnego. 
3.6. W razie stwierdzenia Awarii Stacji Ładowania objętej Gwarancją w toku Przeglądu 

Gwarancyjnego, Columbus ustala z Klientem dokonanie Zgłoszenia Awarii zgodnie z 
warunkami Gwarancji (za pośrednictwem BOK Columbus). Columbus może dokonać w 
imieniu Klienta takiego Zgłoszenia Awarii przesyłając je i podając wszystkie niezbędne 
informację zgodnie z warunkami Gwarancji. W takim przypadku Columbus podejmuje próbę 

naprawy takiej Awarii w trakcie Przeglądu Gwarancyjnego bądź wskazuje inny termin 
podjęcia takich prac zgodnie z warunkami Gwarancji po uprzedniej kwalifikacji Awarii. 

3.7. Przeprowadzenie dodatkowych czynności, niewymienionych powyżej lub nieobjętych 
zakresem Gwarancji, stanowi dodatkową Usługę Serwisową świadczoną przez Columbus za 
dodatkowym wynagrodzeniem zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług Serwisowych. Tego 
rodzaju dodatkowe czynności, za zgodą Columbus, Klient może zlecić łącznie z Przeglądem 
Gwarancyjnym, w jego trakcie bądź po jego zakończeniu, w wykonaniu zaleceń z Przeglądu 
Gwarancyjnego. 

3.8. Przegląd Gwarancyjny odnosi się wyłącznie do Stacji Ładowania i jej podzespołów, które były 
objęte zakresem dostawy i montażu wykonywanego przez Columbus na podstawie Umowy 
Głównej. Nie obejmuje weryfikacji czy testowania Oprogramowania NEXITY bądź innego 
oprogramowania dodatkowego zainstalowanego lub wdrożonego na Stacji Ładowania. 

3.9. Klient ma obowiązek zapewnić dostęp do Stacji Ładowania w celu przeprowadzenia 
Przeglądu Gwarancyjnego oraz, jeśli Columbus wskaże taki wymóg, zapewnić obecność 
personelu Klienta na miejscu w trakcie jego przeprowadzania. Columbus nie ponosi 
odpowiedzialności za nieprzystąpienie do Przeglądu Gwarancyjnego, jeśli taki odpowiedni i 
bezpieczny dostęp nie został zapewniony bądź Klient nie zapewnił wymaganego personelu 
obecnego na miejscu.  

3.10. Przeprowadzenie Przeglądów Gwarancyjnych nie rzadziej niż co 11 miesięcy kalendarzowych 
i realizacja zaleceń z Przeglądu Gwarancyjnego są warunkami obowiązywania Gwarancji. W 
ramach nieodpłatnej Gwarancji Columbus nie jest jednak zobowiązany do nieodpłatnego 
przeprowadzania Przeglądów Gwarancyjnych i wdrażania zaleceń z tego Przeglądu, chyba że 
wdrożenie zaleceń stanowiłoby Naprawę Gwarancyjną w rozumieniu warunków Gwarancji. 

3.11. Czas wykonywania Przeglądu Gwarancyjnego w większości przypadków, standardowo, trwa 
do 2 godzin dla 1 sztuki Stacji Ładowania, przy czym czas może ulec wydłużeniu w 
zależności ilości i specyfiki usterek lub nieprawidłowości. 

4. USŁUGA SERWISOWA PREMIUM 

4.1. Usługa Serwisowa PREMIUM obejmuje monitorowanie i reagowanie na usterki Stacji 
Ładowania na zasadach opisanych poniżej.  

4.2. Usługę Serwisową PREMIUM Columbus może świadczyć wyłącznie w przypadku Stacji 
Ładowania, dostarczonej Klientowi zgodnie z Umową, na której wdrożono i jest 
eksploatowane Oprogramowanie NEXITY. Świadczenie Usługi Serwisowej PREMIUM i 
zobowiązanie Columbus do podejmowania działań nią objętych uzależnione jest od 
funkcjonowania Zdalnego Dostępu do Stacji Ładowania, który jest zapewniony przez 
Oprogramowanie NEXITY w ramach Umowy z NEXITY (za istnienie tego dostępu w ramach 
Oprogramowania NEXITY odpowiada NEXITY na odrębnych zasadach). 

4.3. Usługa Serwisowa PREMIUM nie zastępuje oraz nie zmienia zakresu świadczonego przez 
NEXITY wsparcia SLA, które NEXITY zapewnia w wykonaniu Umowy z NEXITY w odniesieniu 
do Oprogramowania NEXITY (na odrębnych zasadach). Postanowienia niniejszej czwartej 
części OWU nie nakładają też bezpośrednio na NEXITY zobowiązań względem Klienta jako 
zlecającego Columbus wykonanie Usługi Serwisowej PREMIUM. Przy realizacji Usługi 
Serwisowej PREMIUM, Columbus korzysta jednak z dostępu do Oprogramowania NEXITY 
i wsparcia NEXITY na odrębnie uzgodnionych pomiędzy Columbus a NEXITY zasadach, a 
Klient jest świadomy, że jest to konieczne dla możliwości realizacji Usługi Serwisowej 
PREMIUM przez Columbus. 

4.4. W okresie obowiązywania Gwarancji Columbus udzielonej na Stację Ładowania zgodnie z 
Umową, Usługa Serwisowa PREMIUM będzie świadczona przez Columbus bez dodatkowego 
wynagrodzenia, w ramach Wynagrodzenia Columbus określonego w Umowie, przy czym 
usuwanie ewentualnych stwierdzonych usterek odbywa się bez dodatkowego wynagrodzenia 
wyłącznie w zakresie Awarii objętych zakresem Gwarancji i Napraw Gwarancyjnych 
realizowanych na zasadach określonych w części trzeciej OWU: Warunki Gwarancji. Inne 
naprawy bądź inne czynności nie mieszczące się w zakresie Usługi Serwisowej PREMIUM, 
Columbus będzie wykonywać jako odpłatne Usługi Serwisowe także w okresie Gwarancji.  

4.5. Świadczenie Usługi Serwisowej PREMIUM przez Columbus wymaga odrębnego zlecenia przez 
Klienta i przyjęcia zlecenia przez Columbus. W takim wypadku stosuje się aktualny Cennik 
Usług Serwisowych. 

4.6. Usługa Serwisowa PREMIUM umożliwia korzystanie ze Zdalnego Dostępu do Stacji 
Ładowania, co umożliwia szybsze diagnozowanie ewentualnych usterek Stacji Ładowania 
(niedotyczących samego Oprogramowania NEXITY bądź innego oprogramowania 
dodatkowego zainstalowanego lub wdrożonego na Stacji Ładowania) oraz szybsze 
podejmowanie działań w celu ich usunięcia. W ramach Usługi Serwisowej PREMIUM, 
Columbus będzie udzielał Klientowi wsparcia i konsultacji technicznych dotyczących 
stwierdzonych zdalnie lub zdalnie analizowanych usterek lub nieprawidłowości Stacji 
Ładowania oraz umożliwi przeprowadzanie na zlecenie Klienta (o ile będzie to technicznie 
możliwe): 

a. zdalnej oceny stanu Stacji Ładowania w razie zgłoszonej usterki lub nieprawidłowości,  
b. zdalnego diagnozowania przyczyny usterki lub nieprawidłowości Stacji Ładowania,  
c. zdalnego zabezpieczenia Stacji Ładowania (zwłaszcza jej wyłączenia),  
d. zdalnego usuwania niektórych usterek lub nieprawidłowości. 

4.7. Działania w ramach Usługi Serwisowej PREMIUM, Columbus podejmuje w oparciu o 
Zgłoszenie: 

a. przekazane do Columbus przez NEXITY, które zostało przez NEXITY otrzymane jako 
zgłoszenie Klienta lub Użytkownika w ramach Contact Center i usługi wsparcia SLA 
świadczonej na podstawie Umowy z NEXITY oraz zakwalifikowane jako dotyczące usterki lub 
nieprawidłowości samej Stacji Ładowania (a więc niedotyczące Oprogramowania NEXITY i 
będące poza zakresem wsparcia NEXITY na podstawie Umowy z NEXITY),  

b. dokonane przez Klienta, dotyczące usterki lub nieprawidłowości, w tym także Zgłoszenie 
Awarii dokonywane na podstawie warunków Gwarancji (spełniające warunki wskazane w 
warunkach Gwarancji).  

i. W celu uruchomienia działań w ramach Usługi Serwisowej PREMIUM Columbus na 
podstawie Zgłoszenia Klienta musi ono objąć następujące dane:  
1. wskazanie obiektu i elementu, którego dotyczy Zgłoszenie, informacji pozwalających na 

zidentyfikowanie Stacji Ładowania, 
2. podanie wszystkich faktycznych okoliczności związanych ze Zgłoszeniem, w 

szczególności okoliczności powstania usterki lub nieprawidłowości, jej objawów, daty 
jej stwierdzenia, ewentualnego zagrożenia zdrowia lub życia, jeśli jest powodowane 
przez usterkę lub nieprawidłowość w działaniu Stacji Ładowania, 

3. dane Klienta (co najmniej firma, NIP, osoba do kontaktu wraz z numerem telefonu),  
4. informację o wystąpieniu ewentualnej awarii instalacji zasilającej, ingerencji osób 

trzecich, zdarzeń losowych lub innych okoliczności znanych zgłaszającemu, które 
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mogły spowodować nieprawidłowość lub usterkę. 
ii. Klient ma świadomość, że tylko prawidłowo dokonane Zgłoszenie uruchamia działania 

Columbus w ramach Usługi Serwisowej PREMIUM. Jeśli zgłoszenie jest niepełne, niejasne 
lub przesyłane w częściach, Zgłoszenie uważa się za dokonane dopiero po jego 
uzupełnieniu, wyjaśnieniu lub w momencie przesłania ostatniej z części, zgodnie z lit. i 
powyżej.  

4.8. Columbus niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu Zgłoszenia i przeprowadzonych w 
ramach Usługi Serwisowej PREMIUM działaniach.  

4.9. Naprawy lub inne działania, które nie mogą być przeprowadzone w całości zdalnie, a w 
szczególności w razie, gdy naprawa zdalna nie będzie wystarczająca lub gdy konieczny jest 
przyjazd na miejsce bądź wymiana elementu, komponentu lub części Stacji Ładowania, w 
zależności od rodzaju usterki lub nieprawidłowości i jej przyczyny, Columbus przeprowadza 
jako Naprawę Gwarancyjną bądź odpłatną Usługę Serwisową. 

4.10. Poniżej wskazano Czasy Reakcji i możliwe działania w ramach Usługi Serwisowej PREMIUM 
jakie może podejmować Columbus w okresie, gdy Usługa Serwisowa PREMIUM jest 
świadczona.  

 

Rodzaj usterki Stacji 

Ładowania  

(kwalifikowany przez 
Columbus w ramach 

diagnozowania przyczyn 
usterki lub 

nieprawidłowości) 

Sposób działania w ramach 

Usługi Serwisowej 
PREMIUM z 

wykorzystaniem Zdalnego 

Dostępu 

(dalsze działania, w tym 
przyjazd personelu 

Columbus na miejsce, 
odpowiednio w ramach 

Gwarancji lub innych Usług 
Serwisowych) 

Czas Reakcji 

 (zgodnie z definicją 
zawartą w części 
pierwszej OWU)  

Usterka zagrażająca 
zdrowiu i życiu człowieka 

● zdalne wyłączenie Stacji 
Ładowania (za 
pośrednictwem 
Oprogramowania 
NEXITY) 

● zdalne wydanie polecenia 
wyłączenia Stacji 
Ładowania lub wydanie 
polecenia Użytkownikowi 
lub innej osobie, która 
skontaktowała się z 
Contact Center do 
wyłączenia Stacji 
Ładowania poprzez guzik 
bezpieczeństwa 

bezzwłocznie po 
uzyskaniu informacji 
o zagrożeniu 

Usterka ograniczająca w 
istotnym zakresie lub 
uniemożliwiająca 
prawidłowe 
funkcjonowanie Stacji 
Ładowania 

 

● zdalna ocena stanu 
Stacji Ładowania, 
poszukiwanie przyczyn i 
próba usunięcia usterki 

● konsultacja i próba 
usunięcia usterki poprzez 
zdalne wskazówki ze 
wsparciem służb 
technicznych Klienta, 
które funkcjonują na 
miejscu lub w pobliżu 
(ew. obecnego na 
miejscu personelu 
Columbus, jeśli ma to 
miejsce) 

● wydanie polecenia 
wyłączenia lub 
zabezpieczenia Stacji 
Ładowania dla służb 
technicznych Klienta 
(jeśli posiadają 
odpowiednie uprawnienia 
kwalifikacyjne w zakresie 
eksploatacji urządzeń 
elektrycznych) 

do 3 h  

 

 

Usterka ograniczająca w 
nieistotnym zakresie 
prawidłowe 
funkcjonowanie Stacji 
Ładowania lub inna 
usterka nieistotna 

● zdalna ocena stanu 
Stacji Ładowania, 
poszukiwanie przyczyn i 
zdalna próba usunięcia 
usterki 

● konsultacja i próba 
usunięcia usterki poprzez 
zdalne wskazówki ze 
wsparciem służb 
technicznych Klienta, 
które funkcjonują na 
miejscu lub w pobliżu 
(ew. obecnego na 
miejscu personelu 
Columbus, jeśli ma to 
miejsce) 

do 18 h  

5. POZOSTAŁE USŁUGI SERWISOWE 

5.1. W ramach Usług Serwisowych, na zlecenie Klienta, Columbus może świadczyć w 
szczególności następujące usługi dotyczące Stacji Ładowania: 

a. naprawy Stacji Ładowania, 
b. działania konserwacyjne dotyczące Stacji Ładowania, 

c. przeglądy dodatkowe Stacji Ładowania związane ze specjalnymi potrzebami Klienta lub jej 
stanem technicznym, 

d. weryfikacje oprogramowania planowanego do zainstalowania lub wdrożenia na Stacji 
Ładowania przez Klienta, 

e. testowanie sprawności Stacji Ładowania, 
f. konfigurowanie, modyfikowanie ustawień Stacji Ładowania, 
g. konsultacje techniczne dotyczące Stacji Ładowania. 

6. MULTISERWIS 

6.1. Columbus wprowadza możliwość stosowania preferencyjnego modelu rozliczenia Usług 
Serwisowych poprzez stosowanie trybu tzw. Multiserwisu, polegającego na obniżaniu cen 
jednostkowych za poszczególne usługi, gdy będą one wykonane przez Columbus w tym 
samym dniu w ramach jednej lokalizacji (lub kilku lokalizacji w obrębie strefy o promieniu 3 
km) w stosunku do jednego Klienta (Strony Umowy).  

6.2. Realizacja Usług Serwisowych w trybie Multiserwisu jest opcją dla Klienta, przy czym 
wymaga wyrażenia chęci skorzystania z niego podczas dokonywania zgłoszenia/zamówienia 
danych Usług Serwisowych, w szczególności Przeglądów Gwarancyjnych. Zgłoszenie zakresu 
Multiserwisu tj. określenie przez Klienta konkretnych Stacji Ładowania oraz usługi jest 
podstawą do prawidłowego naliczenia obniżonych stawek z Cennika Usług Serwisowych.  

6.3. Strony mają prawo do ustalania indywidualnych zasady realizacji Usług w trybie Multiserwisu, 
jednakże nie kosztem obniżenia jakości lub zakresu realizacji Usług Serwisowych objętych 
tym trybem, w szczególności Strony mogą odpowiednio do okoliczności kształtować godziny 
pracy i sposób udostępnienia Stacji Ładowania lub jeśli jest wymagana przez Columbus 
obecność reprezentanta Klienta. 

6.4. Usługa Serwisowa PREMIUM może być łączona przez Columbus z innymi Usługami 
Serwisowymi w ramach trybu Multiserwisu celem zapewnienia skutecznej i prawidłowej 
eksploatacji Stacji Ładowania, w szczególności usuwania Awarii lub innych nieprawidłowości. 

7. CENNIK I OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH 

7.1. We wszelkich przypadkach, gdy Umowa lub niniejsza część OWU nie wskazują, że dana 
Usługa Serwisowa świadczona jest bez dodatkowego wynagrodzenia lub że została 
uwzględniona w wynagrodzeniu Columbus określonym w Umowie, Usługi Serwisowe są 
płatne za wynagrodzeniem należnym Columbus zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług 
Serwisowych.  

7.2. Jeśli dana Usługa Serwisowa świadczona przez Columbus nie została wprost wymieniona w 
Cenniku, Columbus indywidualnie wycenia taką usługę. 

7.3. Cennik aktualny na dzień zawarcia Umowy stanowi część piątą OWU. 
7.4. Cennik może ulegać zmianom. O każdej zmianie Cennika Columbus powiadomi Klienta przez 

doręczenie nowego Cennika Usług Serwisowych, w tym także w drodze elektronicznej. W 
razie braku sprzeciwu Klienta zgłoszonego na piśmie wobec Columbus w terminie 7 (siedmiu) 
dni kalendarzowych od doręczenia nowego Cennika, stosuje się nowy Cennik doręczony przez 
Columbus, chyba że wcześniej Klient wyraźnie zaakceptuje zmieniony Cennik Usług 
Serwisowych. W razie sprzeciwu Klienta zgłoszonego zgodnie ze zdaniem poprzednim, 
stosuje się postanowienia dotychczasowego Cennika. W takim przypadku Columbus jest 
jednak uprawniony do wypowiedzenia Umowy w zakresie Usług Serwisowych z zachowaniem 
14-dniowego okresu wypowiedzenia – w takim przypadku, niezależnie od obowiązywania 
Umowy Głównej, niniejszej części OWU nie stosuje się, a jakiekolwiek Usługi Serwisowe 
świadczone przez Columbus wymagają odrębnych ustaleń Stron. 

7.5. Do wynagrodzenia Columbus za świadczenie Usługi Serwisowej Columbus dolicza się 
uzasadnione koszty związane ze świadczeniem danej Usługi Serwisowej obejmujące: 

a. Koszt Części zamiennych (gdy nie ma miejsce Naprawa Gwarancyjna), 
b. Koszt dojazdu personelu Columbus (specjalisty lub specjalistów Columbus świadczącego 

Usługę Serwisową lub innej wyznaczonej przez Columbus osoby) do Stacji Ładowania - nie 
dotyczy Przeglądów Gwarancyjnych (koszt dojazdu został wliczony w cenę Przeglądu 
Gwarancyjnego). 

7.6. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z przeprowadzanymi naprawami lub innymi 
czynnościami związanymi z Usługami Serwisowymi, w tym należności publicznoprawne, 
opłaty za badanie eksploatacyjne przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego lub 
inne, ponosi Klient, chyba że Umowa Główna lub warunki Gwarancji stanowią inaczej. 

7.7. Wynagrodzenie Columbus za świadczenie Usług Serwisowych jest płatne w terminie 14 dni 
od wystawienia faktury przez Columbus, z uwzględnieniem zasad rozliczeń za 
pośrednictwem NEXITY określonych poniżej. 

7.8. W razie, gdy na Stacji Ładowania wdrożono Oprogramowanie NEXITY i NEXITY jest Dostawcą 
Usług Ładowania zgodnie z odpowiednią Umową z NEXITY, wszelkie opłaty należne 
Columbus z tytułu Usług Serwisowych zgodnie z Umową, będą pokrywane i przekazywane do 
Columbus za pośrednictwem NEXITY z Przychodu Netto ze Stacji Ładowania, w części w 
jakiej jest on należny Klientowi, po uprzednim pokryciu opłat należnych NEXITY na podstawie 
Umowy z NEXITY oraz ewentualnych innych należności, które – zgodnie z Umową – mają 
pierwszeństwo przed należnościami z tytułu wynagrodzenia Columbus. Zasady takich 
rozliczeń określa część druga OWU: Postanowienia szczególne dotyczące NEXITY. Klient 
potwierdza swoją zgodę na wyżej opisane zasady przekazywania środków pieniężnych na 
poczet wynagrodzenia Columbus za Usługi Serwisowe i zobowiązuje się do uiszczenia 
wszelkich kwot należnych Columbus z tytułu Usług Serwisowych niepokrytych za 
pośrednictwem NEXITY. 

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

8.1. Jeśli nie wskazano inaczej w odniesieniu do danej Usługi Serwisowej, działania Columbus w 
ramach Usług Serwisowych realizowane są w Dni robocze. 

8.2. Columbus może zlecać wykonanie poszczególnych czynności w ramach Usług Serwisowych 
podwykonawcom, za których działania odpowiada tak jak za działania własne. 

8.3. Niniejsza część czwarta OWU obowiązuje przez czas trwania Umowy Głównej i może być 
wypowiedziana łącznie z Umową Główną, na zasadach w niej opisanych. W przypadku 
Umowy sprzedaży i montażu Stacji Ładowania, jeśli niniejsza część OWU stanowi część 
Umowy, obowiązuje ona przez czas nieokreślony, a jej wypowiedzenie może być dokonane na 
piśmie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Wypowiedzenie nie wpływa jednak na Usługi Serwisowe wcześniej zlecone 
(np. Przegląd Gwarancyjny) lub będące w toku realizacji. 

8.4. Niniejsza część czwarta OWU nie stanowi odrębnej umowy, ale jest integralną częścią Umowy 
Głównej. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszej części zastosowanie znajdują 
postanowienia Umowy Głównej, przy czym w związku ze świadczonymi Usługami 
Serwisowymi Columbus ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia Columbus 
należnego za dany rodzaj Usługi Serwisowej zgodnie z Cennikiem Usług Serwisowych, nie 
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więcej jednak łącznie niż do kwoty Wynagrodzenia Columbus określonego w Umowie Głównej 
(z uwzględnieniem Rabatu, jeśli Rabat stosuje się), a w przypadku Umowy abonamentowej – 
do wysokości Ceny (z uwzględnieniem pomniejszeń) oraz nie odpowiada za jakiekolwiek 
dalsze szkody, utratę zysków, kary umowne lub administracyjne poniesione przez Klienta, 
straty spowodowane przestojami Stacji Ładowania oraz szkody (bezpośrednie i pośrednie) 
spowodowane przestojem Stacji Ładowania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.  
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CZĘŚĆ PIĄTA  

- CENNIK USŁUG SERWISOWYCH  
 

Do Usług Serwisowych odpłatnych świadczonych przez Columbus na rzecz Klienta stosuje się 
następujący Cennik Usług Serwisowych: 
 

Usługa Serwisowa Koszt netto Uwagi 

 

Przegląd Gwarancyjny 

600 PLN dla 1 Urządzenia – 1 szt. Stacji 
Ładowania o znamionowej mocy 
ładowania do 22 kW jest 
uwzględniana cena podstawowa, a 
dla każdej następnej Stacji objętej 
trybem Multiserwis o znamionowej 
mocy ładowania do 22 kW 
obowiązuje stawka obniżona 

600 PLN + (x-1) * 
400 PLN 
[Multiserwis dla x 
Stacji] 

800 PLN dla 1 Urządzenia – 1 szt. Stacji 
Ładowania o znamionowej mocy 
ładowania w przedziale 22-60 kW jest 
uwzględniana cena podstawowa, a 
dla każdej następnej Stacji objętej 
trybem Multiserwis o znamionowej 
mocy ładowania 22-60 kW 
obowiązuje stawka obniżona (za 
wyjątkiem GO Power 360) 

800 PLN + (x-1) * 
600 PLN 
[Multiserwis dla x 
Stacji] 

1 000 PLN dla 1 Urządzenia – 1 szt. Stacji o 
znamionowej mocy ładowania 
powyżej 60 kW, (w tym GO Power 360 
do 6 punktów ładowania) jest 
uwzględniana cena podstawowa, a 
dla każdej następnej Stacji objętej 
trybem Multiserwis o znamionowej 
mocy ładowania powyżej 60 kW 
obowiązuje stawka obniżona 

1000 PLN + (x-1) * 
800 PLN 
[Multiserwis dla x 
Stacji] 

Przegląd dodatkowy 

600 PLN 

zawężony zakres czynności, 
skupiający się na określonym 
aspekcie funkcjonalnym Stacji 
Ładowania lub grupie jej 
podzespołów 

ceny jak dla 
Przeglądu 
Gwarancyjnego 

pełny zakres jak dla Przeglądu 
Gwarancyjnego 

Usługa Serwisowa 
PREMIUM  

50 PLN/m-c 

opłata za każdy rozpoczęty miesiąc 
kalendarzowy, w którym była 
świadczona usługa dla 1 Urządzenia 
– 1 szt. Stacji Ładowania. Stawki dla 
większej liczby Stacji ustalane 
indywidualnie 

500 PLN 

opłata roczna opłacona z góry dla 1 
Urządzenia – 1 szt. Stacji Ładowania. 
Stawki dla większej liczby Stacji 
ustalane indywidualnie 

Weryfikacja 

oprogramowania 

dodatkowego 

wycena 
indywidualna 

Np. weryfikacja oprogramowania 
(firmware dowolnej stacji ładowania) 
lub przeprowadzenie integracji innej 
stacji niż będące w ofercie Columbus 

Roboczogodzina 

personelu Columbus 
250 PLN 

dla czynności nadzorczych i 
kontrolnych (cena zawiera koszt 
dojazdu) 

Inne Usługi 
Serwisowe 

Wg wyceny 
indywidualnej 

zakres ustalany z Klientem 

 
W przypadku lokalizacji, gdzie funkcjonują różne modele Stacji Ładowania lub dla trybu Multiserwis 

stosuje się stawki cennikowe odpowiednie dla danej Stacji Ładowania i jej specyfiki pracy.  
 
Dla wynagrodzenia za Usługi Serwisowe (nie dotyczące Napraw Gwarancyjnych), do stawki 
roboczogodziny personelu wykonującego pracę dolicza się koszty Części zamiennych i środków 
eksploatacyjnych potrzebnych do realizacji danej usługi. 
 
Powyższy Cennik Usług Serwisowych może ulegać zmianom na zasadach opisanych w Umowie 
Głównej z Klientem. 
 
 


