
LICENCJA UŻYTKOWNIKA
DLA CYLINDRA SODASTREAM QUICK CONNECT

NIEPRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY

WŁASNOŚĆ FIRMY SODASTREAM INDUSTRIES LTD., LUB JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH
UDZIELONA NA PODSTAWIE LICENCJI I ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO 

 

Niniejszy dokument jest prawnie wiążący pomiędzy Sodastream Industries Ltd., lub jej 
spółkami zależnymi ("SodaStream") a konsumentem i dotyczy prawa do korzystania z 
cylindra SodaStream Quick Connect ("Cylinder").  
Cylinder jest własnością SodaStream, co do której dokonano zgłoszenia patentowego i jest 
chroniony prawem własności intelektualnej. Ponadto, w celu ochrony bezpieczeństwa i 
zdrowia użytkowników, szereg dyrektyw i przepisów systematyzuje i reguluje używanie, 
napełnianie, konserwację, testowanie i naprawę Cylindra. SodaStream posiada wymaganą 
prawem wiedzę i ekspertyzę, aby być odpowiedzialnym za ścisłą zgodność z prawem. 
SodaStream gwarantuje pełne bezpieczeństwo tylko wtedy, gdy Cylinder jest konserwowany, 
sprawdzany, testowany i napełniany przez jej podmioty zależne. W związku z tym Cylinder 
pozostaje własnością SodaStream i jest udostępniany na podstawie Licencji.
1. Gdy Twój Cylinder  jest pusty wymień go na pełny w autoryzowanym punkcie
wymiany SodaStream ponosząc jedynie koszt uzupełnienia gazem. Licencja będzie
nadal obowiązywać przy korzystaniu z każdego kolejnego Cylindra.

2. Uzupełnianie pustego Cylindra przez osoby trzecie może naruszać prawa własności
intelektualnej SodaStream, w tym patenty i inne prawa własności, jest ryzykowne i
może naruszać określone przepisy prawa. SodaStream gwarantuje bezpieczeństwo
jedynie Cylindra napełnionych przez siebie, posiadających plombę z zaworem
blokującym SodaStream. Użytkownikowi nie wolno usuwać ani zmieniać żadnych
informacji o prawach własności widniejących na Cylindrach lub dołączonych do nich. 

3. W przypadku zwrotu Cylindra do SodaStream lub autoryzowanego dystrybutora
SodaStream, bez wymiany na pełnowartościowy produkt, użytkownikowi przysługuje
opłata za zwrot w wysokości 8 zł.

4. Cylinder, wraz z niniejszą Licencją, może być przekazana osobom
trzecim pod warunkiem, że osoba ta zgodzą się na przestrzeganie warunków i praw
własności wyrażonych w niniejszym dokumencie. Posiadanie niniejszej Licencji
dowodzi prawa jej posiadacza do korzystania z Cylindra na warunkach
określonych w niniejszym dokumencie.
Niniejsza licencja podlega prawu szwajcarskiemu.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z SodaStream International BV, Dongensewg 200, 
5047 SH, Tilburg, Holandia.Proszę przechowywać w bezpiecznym miejscu

Proszę przechowywać w bezpiecznym miejscu
www.sodastream.com


