
 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM 

 

wersja z dnia 28.11.2013 

 

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa 

zasady korzystania z Usług świadczonych  przez COYOTE SYSTEM, uproszczonej spółki 

akcyjnej z kapitałem w wysokości 37.575,00 euro, wpisanej do rejestru handlowego i 

spółek przez Greffe du Tribunal de Commerce w Nanterre pod numerem 482 878 139, z 

siedzibą przy 5 rue Salomon de Rothschild w Suresnes (92150), reprezentowanej przez jej 

Prezesa, mającego w tym charakterze siedzibę jw. (dalej „COYOTE SYSTEM”) i ma 

zastosowanie do sprzedaży Abonamentu na Usługi COYOTE za pośrednictwem 

http://www.coyote.pl. 

Regulamin dostępny jest za wykorzystaniem strony internetowej, pod adresem 

http://www.coyote.pl/pl/regulamin-swiadczenia-uslug.html w formacie umożlwiającym 

jego odtwarzanie i przechowywanie. 

Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez COYOTE SYSTEM drogą 

elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania umów o świadczenie 

usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

Usługi COYOTE świadczone są przede wszystkim z wykorzystaniem Terminala COYOTE, 

będącego wbudowanym asystentem kierowcy, który pozwala, w zależności od wersji, 

na przekazywanie użytkownikowi – abonentowi Usług COYOTE - w czasie rzeczywistym, 

informacji drogowych, takich jak obowiązujące ograniczenia prędkości, strefy kontroli 

prędkości, niebezpieczne odcinki dróg (w szczególności warunki  drogowe, odcinki o 

dużym natężeniu ruchu, strefy zagrożone wypadkami, w tym nieoznaczone miejsca 

kontroli prędkości) lub konkretne punkty niebezpieczne (w tym przeszkody na drodze, 

niebezpieczne przejazdy, zagrożenia tymczasowe).  

Usługi COYOTE mogą być również świadczone w ramach Aplikacji iCOYOTE, przy użyciu 

urządzeń mobilnych. 

Sprzedaż Terminali COYOTE oraz urządzeń mobilnych, na których może być używana 

Aplikacja iCOYOTE nie jest dokonywana za pośrednictwem Strony  COYOTE. 

 

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE 

Terminy i wyrażenia podane poniżej mają w Regulaminie następujące znaczenie: 

„Klient” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest 

użytkownikiem Usługi COYOTE nabytej jako usługa świadczonych drogą elektroniczną 

przez COYOTE SYSTEM. 

„Dane COYOTE” oznaczają dane dostarczone, przekazane i przetwarzane przez 

Terminal COYOTE lub w ramach Aplikacji iCOYOTE, czyli położenie pojazdu (długość i 

szerokość geograficzna, prędkość, pozycja) oraz informacje przekazane przez COYOTE 

lub Klienta.  

„Sprzęt Klienta” oznacza środowisko techniczne, sprzęt i akcesoria Klienta, w którym 

Terminal COYOTE lub Aplikacja iCOYOTE będą zainstalowane i użytkowane na 

wyłączną odpowiedzialność Klienta. W przypadku korzystania z Terminala COYOTE 

Sprzęt Klienta obejmuje, oprócz pojazdu Klienta, wszystkie urządzenia pokładowe, w tym 



 

 

sprzęt elektroniczny i komputerowy będący na  wyposażeniu danego pojazdu. W 

przypadku Aplikacji iCOYOTE Sprzęt Klienta obejmuje urządzenie mobilne, w którym 

zainstalowana zostanie Aplikacja iCOYOTE. 

„Moje konto” oznacza przestrzeń w Internecie, dostępną dla Klienta za pośrednictwem 

specjalnej zakładki na Stronie COYOTE, która pozwala Klientowi zarządzać swoim 

kontem i sprawdzać, między innymi: faktury, wiadomości i informacje przesyłane przez 

COYOTE SYSTEM dotyczące korzystania z Usługi COYOTE, okres obowiązywania 

Abonamentu, postępy aktywacji Usług COYOTE. 

„Formularz zgłoszenia” oznacza podstronę dostępną na Stronie COYOTE umożliwiającą 

Klientowi zamówienie Usług COYOTE zgodnie z rodzajem Abonamentu. 

„Abonament” oznacza warunki i koszty Usługi COYOTE świadczonej tak za 

pośrednictwem Terminala COYOTE, jak i przy użyciu Aplikacji iCOYOTE; rodzaje 

Abonamentów wskazane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu;  

„Usługi COYOTE” oznacza wszelkie usługi, opisane w Artykule 2 Regulaminu, świadczone 

przez COYOTE SYSTEM poprzez Terminal COYOTE lub dostępne w Aplikacji iCOYOTE na 

urządzeniu mobilnym, objęte danym rodzajem Abonamentu, zgodnie z niniejszym 

Regulaminem.  

 „Strona COYOTE” oznacza stronę internetową obsługiwaną przez COYOTE SYSTEM i 

dostępną pod adresem http://www.coyote.pl. 

„Terminal COYOTE” lub „Terminale COYOTE” oznaczają sprzęt elektroniczny 

umożliwiający dostęp do Usług COYOTE (poza Aplikacją iCOYOTE). Terminal COYOTE to 

urządzenie GPS komunikujące się za pośrednictwem sieci GSM. Szczegółowe dane 

techniczne Terminali COYOTE, w tym w zakresie umożliwiającym korzystanie z Usług, są 

podane na Stronie COYOTE oraz są dołączone do Terminali COYOTE w formie instrukcji 

obsługi. 

„Aplikacja iCOYOTE” oznacza aplikację mobilną dedykowaną dla urządzeń mobilnych, 

umożliwiającą dostęp do Usług COYOTE pobieranych przez Klienta za pośrednictwem 

telefonu komórkowego bezpośrednio na platformach internetowych dla pobrań 

mobilnych. 

„COYOTE SYSTEM Polska” oznacza COYOTE SYSTEM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (01-460), ul. Górczewska 212/226, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 487480, z kapitałem 

zakładowym w wysokości 420.000,00 PLN, NIP: 5223011084, REGON: 146995099.    

„Umowa na Usługi COYOTE” oznacza umowę zawartą na podstawie Regulaminu na 

czas określony obowiązywania Abonamentu, na podstawie której realizowane są przez 

COYOTE SYSTEM Usługi COYOTE. 

„Konsument” oznacza osobę fizyczną, która zawiera Umowę na Usługi COYOTE nie w 

związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 

ARTYKUŁ 2 – OPIS USŁUG COYOTE I WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI 

COYOTE 

2.1. Usługi COYOTE są świadczone drogą elektroniczną na Terminalu COYOTE lub 

poprzez Aplikację iCOYOTE. Terminal COYOTE może zostać zakupiony na terenie całej 

Polski bezpośrednio od dystrybutorów. Terminal COYOTE posiada parametry właściwe 

do korzystania z Usług COYOTE. Urządzenia mobilne, na których może zostać wdrożona 

Aplikacja iCOYOTE to urządzenia elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, 



 

 

odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego 

połączenia z siecią, jak również posiadające dostęp do funkcji GPS, w szczególności 

telefony, smartphony, palmptopy. Aplikacja iCOYOTE może być również wdrożona w 

niektórych modelach radiów samochodowych, w tym radiach pracujących w systemie 

mirror link.  

Usługi COYOTE polegają na przekazywaniu użytkownikowi, za pośrednictwem Terminala 

COYOTE albo Aplikacji iCOYOTE – Klientowi Usług COYOTE - w czasie rzeczywistym, 

informacji drogowych, takich jak obowiązujące ograniczenia prędkości, niebezpieczne 

odcinki dróg (w szczególności warunki  drogowe, odcinki o dużym natężeniu ruchu, 

strefy zagrożone wypadkami, w tym nieoznaczone miejsca kontroli prędkości) lub 

konkretne punkty niebezpieczne (w tym przeszkody na drodze, niebezpieczne 

przejazdy, zagrożenia tymczasowe).  

2.2. Terminal COYOTE zawiera kartę SIM bez przypisanego numeru telefonu, co 

umożliwia transfer danych między Terminalem COYOTE i serwerami COYOTE SYSTEM 

celem korzystania z Usług COYOTE. Karta SIM udostępniona Klientowi wraz z zakupem 

Terminala COYOTE jest własnością COYOTE SYSTEM Polska. Klient zobowiązuje się, że nie 

będzie kopiować, sprzedawać, odstępować, dzierżawić, niszczyć lub uszkadzać karty 

SIM w trakcie trwania Umowy na Usługi COYOTE. Po wygaśnięciu Umowy na Usługi 

COYTE, karta SIM zostanie dezaktywowana przez COYOTE SYSTEM. 

2.3. Aplikacja iCOYOTE jest do pobrania na dowolnej platformie mobilnej sprzedaży 

internetowej, niezależnej od COYOTE SYSTEM.  

2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Usługami COYOTE to: 

 a) Terminal COYOTE o numerze seryjnym wskazanym w Umowie podłączony do 

zasilania w pojeździe albo Aplikacja iCOYOTE, 

b)  w przypadku usługi iCOYOTE: 

- urządzenie mobilne z aktywnym modułem GPS, 

-  połączenie z siecią Internet, 

-  przeglądarka stron WWW – Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej lub 

przeglądarka Mozilla Firefox 3, Google Chrom bądź inna. 

-  JRE 6 - Java SE Runtime Environment – darmowe oprogramowanie 

wspomagające prezentację danych na mapach cyfrowych. 

2.5. SYSTEM COYOTE nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź 

ograniczenia techniczne występujące w Sprzęcie Klienta , z którego korzysta Klient, a 

które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Usługi COYOTE. 

2.6. W trakcie korzystania ze Strony COYOTE w systemie teleinformatycznym Klienta 

zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest 

umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe warunki polityki związanej ze 

stosowanie plików cookies dostępne są pod adresem http://coyote.pl/polityka-

cookies.html, natomiast zasady korzystania ze Strony COYOTE określone są w 

Regulaminie Serwisu WWW.COYOTE.PL pod adresem: 

http://www.coyote.pl/pl/regulamin-serwisu.html. 

 

ARTYKUŁ 3 – ZAWARCIE UMOWY NA USŁUGI COYOTE ZA POŚREDNICTWEM STRONY 

COYOTE 

3.1. Celem dokonania pierwszego zamówienia Usług COYOTE za pośrednictwem Strony 

COYOTE konieczna jest rejestracja poprzez założenie przez Klienta Mojego konta. Moje 

konto zabezpieczone jest hasłem. Wyboru loginu i hasła niezbędnych do założenia 



 

 

Mojego konta dokonuje Klient. Jeżeli login lub hasło zostały już wybrane przez innego 

Klienta, Strona COYOTE automatycznie poprosi o zaproponowanie przez rejestrującego 

się Klienta innego loginu lub hasła. Kolejne zamówienia Usług COYOTE odbywają się za 

pośrednictwem istniejącego już Mojego konta. 

3.2. Po dokonaniu wskazanej powyżej rejestracji lub po zalogowaniu się do istniejącego 

już Mojego konta, Klient dokonuje za pomocą elektronicznego Formularza 

zgłoszeniowego zamówienia Usług COYOTE objętych wybranym  Abonamentem. 

Warunkiem każdorazowego zamówienia Usługi Coyote jest  zaakceptowanie 

postanowień Regulaminu. 

3.3. W przypadku braku zakupu kolejnej Usługi COYOTE przed upływem okresu 

obowiązywania Umowy na Usługi COYOTE objętej danym Abonamentem, COYOTE 

SYSTEM po upływie wspomnianego okresu przestanie dostarczać Usługę. W celu  

dalszego korzystania z Usług COYOTE konieczny jest zakup nowej Usługi COYOTE na 

kolejny okres obowiązywania danego Abonamentu. 

3.4. Przesłanie przez Klienta poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego nie 

stanowi o zawarciu Umowy na Usługi COYOTE, gdyż wymaga potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia do realizacji przez COYOTE SYSTEM.  

3.5. Po otrzymaniu przez COYOTE SYSTEM poprawnie wypełnionego Formularza 

zgłoszeniowego, COYOTE SYSTEM wysyła Klientowi niezwłocznie i automatycznie 

wiadomość e-mail, aby potwierdzić otrzymanie zamówienia, co nie oznacza, że 

zamówienie zostało przyjęte do realizacji.  

3.6. W terminie do 12 godzin od otrzymania poprawnie wypełnionego Formularza 

zgłoszeniowego, COYOTE SYSTEM potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji, co 

stanowi o zawarciu Umowy na Usługi COYOTE, lub informację o odrzuceniu zamówienia 

w całości lub części z podaniem przyczyn.  

3.7. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 

3.6. COYOTE SYSTEM rozpoczyna świadczyć Usługę.  

3.8. W przypadku Klientów będących Konsumentami, najpóźniej w momencie 

rozpoczęcia świadczenia Usług, COYOTE SYSTEM przekazuje Klientowi elektronicznie 

potwierdzenie warunków Umowy  dołączając do niego Regulamin w wersji 

elektronicznej zaopatrzony w bezpieczny podpis elektroniczny.  

 

ARTYKUŁ 4 - ZAWARCIE UMOWY NA USŁUGI COYOTE (APLIKACJA iCOYOTE) ZA 

POŚREDNICTWEM PLATFORMY INTERNETOWEJ 

4.1. Warunkiem korzystania z Aplikacji iCOYOTE jest spełnienie przez Sprzęt Klienta 

wymogów technicznych określonych w ust. 2.4 Regulaminu oraz pobranie Aplikacji 

iCOYOTE z dowolnej platformy mobilnej sprzedaży internetowej. 

4.2. Do korzystanie z Aplikacji iCOYOTE nie jest konieczna rejestracja na Stronie COYOTE. 

COYOTE SYSTEM świadczy w tym przypadku Usługi od momentu uruchomienia Aplikacji 

iCOYOTE na Sprzęcie Klienta. Ceny i warunki korzystania z Aplikacji iCoyote zostały 

określone w Załączniku nr 1. 

4.3. W celu zamówienia jakichkolwiek dodatkowych Usług COYOTE związanych z 

Aplikacją iCOYOTE konieczna jest rejestracja na Stronie COYOTE poprzez założenie 

przez Klienta Mojego konta. Moje konto zabezpieczone jest hasłem. Wyboru loginu i 

hasła niezbędnych do założenia Mojego konta dokonuje Klient. Jeżeli login lub hasło 

zostały już wybrane przez innego Klienta, Strona COYOTE automatycznie poprosi o 

zaproponowanie przez rejestrującego się Klienta innego loginu lub hasła, Kolejne 



 

 

zamówienia Usług COYOTE związanych z Aplikacją iCOYOTE odbywają się za 

pośrednictwem istniejącego już Mojego konta. 

4.4. Po dokonaniu wskazanej powyżej rejestracji lub po zalogowaniu się do istniejącego 

już Mojego konta, Klient dokonuje za pomocą elektronicznego Formularza 

zgłoszeniowego zamówienia Usług COYOTE związanych z Aplikacją iCOYOTE. 

Warunkiem każdorazowego zamówienia jest zaakceptowanie postanowień 

Regulaminu. 

4.5. Przesłanie  przez Klienta poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego nie 

stanowi o zawarciu Umowy na Usługi COYOTE związane z Aplikacją iCOYOTE, gdyż 

wymaga potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez COYOTE SYSTEM.  

4.6. Po otrzymaniu przez COYOTE SYSTEM poprawnie wypełnionego Formularza 

zgłoszeniowego, COYOTE SYSTEM wysyła Klientowi niezwłocznie i automatycznie 

wiadomość e-mail, aby potwierdzić otrzymanie zamówienia, co nie oznacza, że 

zamówienie zostało przyjęte do realizacji.  

4.7. W terminie do 12 godzin od otrzymania poprawnie wypełnionego Formularza 

zgłoszeniowego, COYOTE SYSTEM potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji, co 

stanowi o zawarciu Umowy na Usługi COYOTE, lub informację o odrzuceniu zamówienia 

w całości lub części z podaniem przyczyn.   

4.8. W przypadku Klientów będących Konsumentami, najpóźniej w momencie 

rozpoczęcia świadczenia Usług, COYOTE SYSTEM przekazuje Klientowi elektronicznie 

potwierdzenie warunków Umowy  dołączając do niego Regulamin w wersji 

elektronicznej zaopatrzony w bezpieczny podpis elektroniczny.  

 

ARTYKUŁ 5 – PŁATNOŚCI ZA USŁUGI  

5.1. Cena za Usługi COYOTE zależy w szczególności od Abonamentu wybranego 

przez Klienta składającego Formularz zgłoszeniowy bądź w przypadku Aplikacji iCOYOTE 

od rodzaju Usług jakie mają być świadczone. Cena podana jest w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu oraz jest wyświetlana na Stronie COYOTE jako element Formularza 

zgłoszeniowego.  

5.2. Klient może uiścić cenę za Usługi COYOTE w następujący sposób: 

A. przelewem na rachunek bankowy COYOTE SYSTEM; 

B. poprzez obciążenie karty kredytowej; 

5.3. Formę płatności wybiera Klient w trakcie wypełniania Formularza 

zgłoszeniowego.   

5.4. COYOTE SYSTEM, po zaksięgowaniu wpłaty uiszczonej przez Klienta wysyła do 

niego drogą elektroniczną informację potwierdzającą zawarcie umowy na zakup 

Usługi. W każdej chwili Klient może za pośrednictwem Mojego konta wygenerować 

fakturę VAT obejmującą zakupioną Usługę.  

5.5. Płatność z tytułu Abonamentu za Usługi COYOTE jest jednorazowa i obejmuje 

cały okres Umowy na Usługi COYOTE. Z tytułu zawarcia Umowy, rozpoczęcia (dostawy) 

oraz świadczenia Usług COYOTE nie są pobierane od Klienta żadne inne, dodatkowe 

płatności.   

 

ARTYKUŁ 6 – ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG i ICH DALSZA REALIZACJA 

6.1.  Rozpoczęcie świadczenia Usług COYOTE następuje w terminie określonym 

zgodnie z pkt 3.7.  



 

 

6.2.  Klient może zapoznać się z postępami aktywacji Usług COYOTE poprzez dostęp do 

Mojego konta.  

6.3. Usługi COYOTE są świadczone na terenie Polski. Dla Terminali: Terminal New 

Coyote oraz Coyote Nav, możliwość korzystania z  Usług może zostać rozszerzona 

czasowo na obszar innego kraju, w zależności od obszarów dostępnych i objętych 

Usługami COYOTE, poprzez wybranie opcji „Rozszerzenie Terytorium” w zakładce Moje 

konto na Stronie COYOTE, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Umowa w tym zakresie 

zawierana jest na zasadach opisanych w Regulaminie. 

 

ARTYKUŁ 7 - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA USŁUGI COYOTE PRZEZ KLIENTA 

BĘDĄCEGO KONSUMENTEM 

7.1. Postanowienia niniejszego Artykułu stosuje się wyłącznie do Klienta będącego 

Konsumentem. 

7.2. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na Usługi COYOTE bez 

podania żadnej przyczyny. Realizacja tego uprawnienia odbywa się poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia 

zawarcia Umowy na Usługi COYOTE (ust. 3.6. oraz 4.7 powyżej). Do zachowania tego 

terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

7.3. Powyższe uprawnienie powinno zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez 

przesłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na Usługi COYOTE na 

następujący adres: Coyote System Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska 216, 01-460 

Warszawa. 

7.4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na Usługi COYOTE jest dostępny na 

Stronie COYOTE, przy czym nie jest wymagane, aby oświadczenie o odstąpieniu zostało 

złożone na tym wzorze. Konsument może w każdym czasie uzyskać do niego dostęp 

oraz je wydrukować. 

7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy na Usługi COYOTE, Umowa ta jest uważana 

za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

Wszystko to, co Strony świadczyły sobie na podstawie tej Umowy na Usługi COYOTE, 

ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron powinien 

nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. Jeżeli Konsument 

dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty 

dokonania przedpłaty. 

7.6. Prawo odstąpienia od Umowy na Usługi COYOTE nie przysługuje w przypadku, 

gdy COYOTE SYSTEM rozpoczął, za zgodą Konsumenta, świadczenie usług przed 

upływem terminu do odstąpienia.  

 

ARTYKUŁ 8 – CZAS TRWANIA UMOWY NA USŁUGI COYOTE 

8.1. Umowa na Usługi COYOTE zawierana jest na okres trwania Abonamentu, które są 

określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  

 

ARTYKUŁ 9 – UTRATA ALBO KRADZIEŻ TERMINALA 

9.1. W przypadku utraty lub kradzieży Terminala COYOTE, Klient zobowiązuje się 

niezwłocznie poinformować o tym COYOTE SYSTEM listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru wraz z kopią protokołu sporządzonego przez policję. COYOTE 

SYSTEM przystąpi następnie, w najkrótszym możliwym czasie, do zawieszenia Usług 

świadczonych na rzecz Klienta.  



 

 

9.2. Klient może po ponownym zakupie Terminala złożyć wniosek listem poleconym o 

dalsze kontynuowanie Usługi.  

9.3. COYOTE SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawdziwych 

oświadczeń lub złożonych przez osobę trzecią, która podszywa się pod Klienta. 

 

ARTYKUŁ 10 - INFORMACJE KLIENTA 

10.1. Klient podczas rejestracji Mojego konta oraz wypełniając Formularz zgłoszeniowy 

zobowiązuje się do dostarczenia COYOTE SYSTEM prawdziwych i dokładnych informacji 

żądanych w toku obu w/w procesów i niezwłocznego informowania COYOTE SYSTEM o 

wszelkich zmianach tych informacji. 

10.2. Klient zobowiązuje się do podawania swoich danych (imię, nazwisko, numer 

Klienta) w korespondencji z COYOTE SYSTEM, w celu ułatwienia uwierzytelnienia i 

przetwarzania jego wniosków.  

10.3. Wszelkie prawa i obowiązki Stron związane z żądanymi przez COYOTE SYSTEM oraz 

przekazywanymi przez Klienta danymi uregulowane są w Polityce Prywatności.   

 

ARTYKUŁ 11 – INNE PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA 

11.1. Korzystanie z Usług COYOTE w pełnym zakresie ich funkcjonalności zależy od 

prawidłowej konfiguracji Terminala COYOTE. Wymogi w tym zakresie zawarte są w 

instrukcji obsługi otrzymanej wraz z zakupem Terminala COYOTE. Dodatkowo, 

informacje dotyczące obsługi Terminala COYOTE są dostępne na Stronie COYOTE. 

11.2. Klient może sprawdzać swoją zakładkę Moje konto w celu odczytu wszystkich 

nowych wiadomości i informacji przesyłanych przez COYOTE SYSTEM, a dotyczących 

korzystania z Usług COYOTE. 

11.3. COYOTE SYSTEM może zdalnie dokonywać aktualizacji Oprogramowania 

wbudowanego w Terminal COYOTE. 

11.4. Generalnie COYOTE SYSTEM zastrzega sobie prawo do zmiany, wedle własnego 

uznania i na własny koszt, specyfikacji technicznych Terminala COYOTE i Usług COYOTE, 

jak również technologii komunikacji zastosowanej w Usługach COYOTE. 

11.5. COYOTE SYSTEM zapewnia wymaganą prawnie aktualizację Terminala i Usług 

COYOTE, polegającą na wprowadzaniu zmian, aby ich funkcjonalność była zgodna z 

przepisami lub informacjami pochodzącymi od organów służb publicznych. Zmiany te 

nie mogą być podstawą do wypowiedzenia Usług COYOTE przez Klienta. 

11.6. Zawarcie umowy na Usługi COYOTE jest równoznaczne z zawarciem umowy 

udzielenia licencji stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu, na podstawie której Klient 

nabywa niewyłączne prawo na korzystanie z Usług COYOTE przez okres wskazany przez 

Klienta.  

 

ARTYKUŁ 12 - OBOWIĄZKI COYOTE SYSTEM 

12.1. COYOTE SYSTEM jest zobowiązana do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

Usług COYOTE i podejmowania niezbędnych środków w celu utrzymania ciągłości i 

jakości Usług COYOTE. 

12.2. Działanie Usług COYOTE jest w szczególności oparte na technologiach 

opracowanych i wykorzystywanych przez osoby trzecie, wobec których COYOTE SYSTEM 

nie ma możliwości jakiejkolwiek interwencji. Utrudnienia w działaniu Usług COYOTE 

wynikające z okoliczności niezależnych od COYOTE SYSTEM to w szczególności: zła 



 

 

pogoda, awarie sieci elektrycznej, sieci Internet, satelitów, niewywiązanie się 

operatorów komórkowych ze swoich obowiązków, awarii sieci GSM lub sieci GPS. 

12.3. Klient oświadcza, że ma świadomość, iż ze względu na obecnie wdrażaną sieć 

GSM operatorów telefonii komórkowej, jak i sieć GPS, istnieje możliwość, że niektóre 

obszary kraju nie są objęte tymi sieciami i że w tych rejonach mogą występować 

zakłócenia w dostępie do Usług z uwagi na brak zasięgu GSM. 

 

ARTYKUŁ 13 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

13.1. COYOTE SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Umowy na Usługi COYOTE wynika z winy Klienta lub przeszkód 

niezależnych od woli COYOTE SYSTEM takich, jak określono w artykule 12 powyżej. 

13.2. Ponadto, Klient zgadza się, poprzez akceptację Regulaminu, na funkcjonowanie 

Usług COYOTE, częściowo opartych na informacjach dostarczonych COYOTE SYSTEM 

przez Klientów i wykonawców stron trzecich, w szczególności w odniesieniu do wskazań 

ograniczeń prędkości i innych przypomnień zasad kodeksu drogowego. W związku z 

tym, COYOTE SYSTEM w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy 

informacje dostarczone przez Klientów lub osoby trzecie byłyby niekompletne, 

nieaktualne lub nieprawdziwe. 

13.3. W każdym przypadku odpowiedzialność COYOTE SYSTEM w ramach Umowy nie 

przekroczy kwoty zapłaconej przez Klienta w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy. 

13.4. Korzystanie z Terminala COYOTE lub Usług COYOTE w żaden sposób nie zwalnia 

Klienta z obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Klient przyjmuje do 

wiadomości, że Terminal COYOTE lub korzystanie z Usług COYOTE nie zastępuje 

konieczności przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, a COYOTE SYSTEM nie 

może być pociągnięta do odpowiedzialności za zarzut ich złamania przez Klienta. 

 

ARTYKUŁ 14 – MIEJSCE I SPOSBÓB SKŁADANIA REKLAMACJI, OBSŁUGA KLIENTA 

14.1. Wszelkie reklamacje dotyczące zawarcia Umowy na Usługi COYOTE lub 

dotyczące Usług COYTE mogą być składane telefonicznie w ramach zapewnianej 

przez COYOTE SYSTEM usługi wsparcia telefonicznego (infolinia) dostępną pod 

numerem: 22 185 56 46 (koszt połączenia – zgodnie z cennikiem operatora), za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@mycoyote.pl, lub za 

pośrednictwem poczty na adres: Coyote System Polska Sp. z o.o. ul. Górczewska 216 01-

460 Warszawa. 

14.2.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przedmiot reklamacji, dokładny opis 

problemu, przyczynę reklamacji  oraz dane w postaci: imienia, nazwiska, adresu 

zamieszkania i numeru ID Klienta celem umożliwienia identyfikacji Klienta oraz 

możliwości kontaktu zwrotnego z Klientem. COYOTE SYSTEM zobowiązuje się udzielić 

odpowiedzi na wszelkie reklamacje(zgłoszone telefonicznie – wg wybory Klienta, w 

postaci odpowiedzi e-mailowej lub pisemnej, przesłanej pocztą; zgłoszone za 

pośrednictwem poczty e-mail – w postaci odpowiedzi e-mailowej; zgłoszone za 

pośrednictwem poczty – w postaci odpowiedzi przesłanej pocztą) w terminie 14 

(czternastu) dni od daty ich otrzymania.  

14.3. COYOTE SYSTEM zapewnia również Klientowi bezpłatne wsparcie online (z 

wyłączeniem wszelkich kosztów połączenia z Internetem) dotyczące korzystania i 

funkcjonalności Usług COYOTE dostępne pod numerem: 22 185 56 46 (koszt rozmowy 

według cennika operatora). 



 

 

14.4.  COYOTE SYSTEM upoważnia COYOTE SYSTEM Polska do wykonywania wszelkich 

czynności związanych z rozpatrzeniem reklamacji oraz posprzedażną obsługą Klienta.   

 

ARTYKUŁ 15 - OCHRONA DANYCH 

15.1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. 

zm.) jest COYOTE SYSTEM oraz COYOTE SYSTEM Polska.  

15.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków 

bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Zasady ochrony i 

przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w Polityce Prywatności, Polityce 

Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, stanowiących 

odrębne dokumenty dostępne na stronie internetowej: www.coyote.pl. 

 

ARTYKUŁ 16 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

16.1. COYOTE SYSTEM jest wyłącznym właścicielem praw własności intelektualnej 

związanych z Usługami COYOTE. COYOTE jest również jedynym właścicielem Danych 

COYOTE, które są przesyłane automatycznie przez Terminal COYOTE lub ręcznie przez 

Klienta.  

16.2. „COYOTE SYSTEM” i „COYOTE” są zarejestrowanymi znakami towarowymi COYOTE 

SYSTEM. Żaden warunek w Regulaminie nie może być interpretowany jako dokonanie 

jakiegokolwiek przeniesienia praw własności intelektualnej do tych znaków na Klienta.  

 

ARTYKUŁ 17 - PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA  

17.1. Zawracie Umowy na Usługi COYOTE oraz jej wykonywanie podlega prawu 

polskiemu. Regulamin podlega również prawu polskiemu. 

17.2. Wszelkie spory dotyczące Regulaminu jak również Umowy na Usługi COYOTE 

podlegają rozpoznaniu przez polskie sądy według ich właściwości ogólnej. 

 

ARTYKUŁ 18 – INFORMACJE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ COYOTE 

Strona internetowa www.coyote.pl jest prowadzona przez firmę COYOTE SYSTEM. 

Dyrektorem publikacji jest Pan Fabien PIERLOT. Hosting zapewnia: Telecity Group France 

SA, 130-136 Bd de Verdun, 9 Energy Park, 92413 Courbevoie Cedex, Francja 01 49 97 30 

60. 

 

ARTYKUŁ 19 – ZMIANY REGULAMINU 

19.1. COYOTE SYSTEM przysługuje prawo zmiany Regulaminu. O zamiarze wprowadzenia 

zmian COYOTE SYSTEM poinformuje na Stronie COYOTE z 14 dniowym wyprzedzeniem, 

informując dodatkowo o tym fakcie zarejestrowanych Klientów za pośrednictwem 

wiadomości e-mail. COYOTE SYSTEM dokłada starań, aby zmiany Regulaminu były 

wprowadzane jak najrzadziej oraz wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania Usług COYOTE. 

19.2. Zmiany Regulaminu, o których mowa powyżej mają zastosowanie wyłącznie do 

działań podjętych (w tym do złożonego Formularza zgłoszeniowego) lub do Umów na 

Usługi COYOTE zawartych po wejściu zmiany w życie. Do wszelkich działań podjętych 

lub Umów na Usługi COYOTE zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu 

stosuje się postanowienia dotychczasowego Regulaminu. Celem uniknięcia wszelkich 

wątpliwości, w przypadku przesłania Formularza zgłoszeniowego w okresie 



 

 

obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu i zawarcia Umowy na Usługi COYOTE już 

po wejściu w życie nowego Regulaminu, do całości stosunków pomiędzy Klientem a 

COYOTE SYSTEM zastosowanie znajdzie  Regulamin obowiązujący w dacie przesłania 

Formularza zgłoszeniowego – COYOTE SYSTEM jest związane swoją ofertą od 

przekazania Formularza zgłoszeniowego aż do czasu zawarcia przez Strony Umowy, a w 

pozostałych przypadkach – aż do zmiany Regulaminu. 

19.3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną cześć.  

19.4. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego a następnie zawarcie Umowy na Usługi 

COYOTE stanowi o akceptacji Regulaminu, umowy udzielenia licencji stanowiącej 

Załącznik nr 2 do Regulaminu, Regulaminu Serwisu www, Polityki Prywatności, Polityki 

Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.  

 

ARTUKUŁ 20 TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM 

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.  



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

ABONAMENT 

 

I. RODZAJE ABONAMENTÓW:  

I.1. Abonament na Usługi COYOTE dostępne za pomocą Terminal COYOTE  

I.1.1. Abonament 12 miesięczny płatny z góry 

Abonament na okres 12 miesięcy, płatny w trakcie procesu zawierania Umowy na 

Usługi COYOTE. Umowa na Usługi COYOTE objęta tym Abonamentem nie jest 

odnawialna  automatycznie. Klient może zawrzeć Umowę na Usługi COYOTE na nowy 

okres poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Mojego konta na 

Stronie COYOTE. W takiej sytuacji stosuje się wszystkie postanowienia Regulaminu, w 

szczególności dotyczące zawarcia Umowy na Usługi COYOTE. 

II. Abonament na Usługi COYOTE dostępne za pomocą Aplikacji iCOYOTE 

Obecnie korzystanie z Aplikacji iCOYOTE jest bezpłatne i nie wymaga wykupywania 

Abonamentu.  



 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO 

 

DEFINICJE: 

„Aplikacja iCOYOTE” oznacza aplikację mobilną dedykowaną dla urządzeń mobilnych, 

umożliwiającą dostęp do Usług COYOTE pobieranych przez Klienta za pośrednictwem 

telefonu komórkowego bezpośrednio na platformach internetowych dla pobrań 

mobilnych. 

„COYOTE SYSTEM” oznacza uproszczoną spółkę akcyjną z kapitałem w wysokości 

37.575,00 euro, wpisaną do rejestru handlowego i spółek przez Greffe du Tribunal de 

Commerce w Nanterre pod numerem 482 878 139, z siedzibą przy 5 rue Salomon de 

Rothschild w Suresnes (92150), reprezentowaną przez jej Prezesa, mającego w tym 

charakterze siedzibę jw. 

„Dane COYOTE” oznaczają dane dostarczane, przekazane i przetwarzane przez 

Terminal COYOTE lub w ramach Aplikacji iCOYOTE, czyli położenie pojazdu (długość i 

szerokość geograficzna, prędkość, pozycja) oraz informacje przekazane przez COYOTE 

lub Klienta.  

„Klient” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest 

użytkownikiem Usługi COYOTE nabytej jako usługa świadczonych drogą elektroniczną 

przez COYOTE SYSTEM. 

„Oprogramowanie” oznacza  oprogramowanie, dane (w tym Dane COYOTE) i inne 

materiały otrzymywane w ramach usług świadczonych przez COYOTE SYSTEM. 

„Sprzęt Klienta” oznacza zarówno Terminal COYOTE a w przypadku Aplikacji iCOYOTE - 

urządzenie mobilne, w którym zainstalowana zostanie Aplikacja iCOYOTE. 

„Terminal COYOTE” oznacza sprzęt elektroniczny umożliwiający dostęp do Usług 

COYOTE (poza Aplikacją iCOYOTE). Terminal COYOTE to urządzenie GPS komunikujące 

się za pośrednictwem sieci GSM. Szczegółowe dane techniczne Terminali COYOTE, w 

tym w zakresie umożliwiającym korzystanie z Usług, są podane na Stronie COYOTE oraz 

są dołączone do Terminali COYOTE w formie instrukcji obsługi. 

 

1.1  Na mocy niniejszej Umowy licencyjnej, (zwanej dalej „Licencją”) COYOTE SYSTEM 

przyznaje Klientowi, a ten przyjmuje, ograniczone, niezbywalne i niewyłączne prawo - 

bez prawa do udzielania sublicencji - do osobistego korzystania z Oprogramowania na 

warunkach określonych w Licencji. 

1.2.  COYOTE SYSTEM udziela Klientowi Licencji na korzystanie z Oprogramowania 

jedynie pod warunkiem, że Klient akceptuje wszystkie warunki zawarte w Licencji. 

1.3. Klient zgadza się czynić wszelkie rozsądne starania dla zabezpieczenia 

Oprogramowania przed nieautoryzowanym użyciem, reprodukcją, dystrybucją i 

publikacją. 

 

DOZWOLONE I NIEDOZWOLONE UŻYCIA OPROGRAMOWANIA 

2.1. Klient jest uprawniony do: 

2.1.1.  instalowania i użytkowania Oprogramowania tylko na jednym Sprzęcie Klienta  

i tylko w przypadku, gdy urządzenia te są jego własnością i są wykorzystywane do jego 

własnych potrzeb; 



 

 

2.1.2. wykonania tytułem zabezpieczenia, jednej kopii zapasowej, która może być 

konieczna dla korzystania z Oprogramowania. Klient nie może dokonywać cesji, 

wypożyczać i ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej kopii zapasowej, którą w razie 

potrzeby wykona. 

2.2. Klient nie jest uprawniony do:  

2.2.1. sprzedaży Oprogramowania, wypożyczania, wynajmowania, sublicencjonowania, 

przekazywania, używania na zasadzie dzielenia czasu użytkowania, w całości lub w 

części, prezentowania publicznego ani umożliwiania dostępu do Oprogramowania 

osobom trzecim; 

 

2.2.2. rozkodowywania, dekompilowania, adaptowania, dezasemblowania 

oprogramowania zawartego w Oprogramowaniu, ani też czynienia prób złamania, 

usunięcia lub ominięcia programowych kodów zabezpieczających Oprogramowania 

nawet jeśli takie działania byłyby niezbędne do korzystania z Oprogramowania zgodnie 

z jego przeznaczeniem. 

 

AKTUALIZACJA 

3.1. COYOTE system może zdalnie aktualizować Oprogramowanie, aby zwiększyć jego 

wydajność i poprawić błędy wykryte podczas realizacji LICENCJI. 

3.2.  Klient zobowiązuje się do umożliwienia automatycznej aktualizacji 

Oprogramowania  

i nie przerywania pobierania i instalowania danych przekazywanych zdalnie przez 

COYOTE SYSTEM. 

3.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że w trakcie procesu aktualizacji działanie  

Oprogramowania i Sprzętu Klienta może nie być prawidłowe. 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

4.1.  Jeśli Klient naruszy Licencję zostanie ona natychmiast rozwiązana automatycznie 

a COYOTE SYSTEM może zablokować świadczenie usług związanych z Licencją. 

4.2. Wykonanie przez Klienta prawa do usunięcia jego danych osobowych spowoduje 

natychmiastowe rozwiązanie Licencji. 

 


