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My Fleet

1 O platformie My Fleet

My Fleet to internetowa usługa na serwerze w chmurze dla właścicieli urządzeń X8 MIG Welder,
która dostarcza informacji o urządzeniach X8 MIG Welder. Do platformy My Fleet można
zalogować się poprzez stronę My Kemppi lub bezpośrednio pod adresem myfleet.kemppi.com, jeśli
ma się już konto.

My Fleet umożliwia pobranie certyfikatu walidacji producenta (ważny rok) zgodnie z normą EN
50504: Walidacja sprzętu do spawania łukowego dla urządzeń X8 Power Source i X8 Wire Feeder.
My Fleet informuje także o wersji oprogramowania (firmware) i spawalniczego, dzięki czemu
wiadomo, czy system jest gotowy do pracy.

Korzystanie z platformy My Fleet jest bezpłatne, ale wymaga posiadania przynajmniej jednego
urządzenia spawalniczego X8 MIG Welder do gromadzenia danych statystycznych. Niektóre
dodatkowe funkcje platformy My Fleet wymagają podłączenia systemu spawalniczego do
Internetu.

Rysunek 1: Strona główna platformy My Fleet
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2 Tworzenie identyfikatora My Kemppi i rejestracja
w usłudze My Fleet

Note:

Usługę My Fleet możesz wykupić wyłącznie, jeśli masz urządzenie X8 MIG Welder. Do
rejestracji niezbędny jest jego numer seryjny i kod zabezpieczający.

1. Rejestrację swojej firmy możesz rozpocząć na stronie www.kemppi.com/mykemppi lub
bezpośrednio pod adresem registration.cloud.kemppi.com/my-fleet.

2. Podaj numer seryjny i kod zabezpieczający źródła prądu X8 MIG Welder. Po weryfikacji
podanych informacji podaj imię i nazwisko, adres e-mail i hasło na potrzeby identyfikatora
MY Kemppi.
Jeśli Twoja firma korzysta już z innych usług Kemppi na serwerze w chmurze, np. WeldEye,
poproś administratora, aby dodał Cię jako nowego użytkownika (aby uzyskać identyfikator
My Kemppi), a następnie kontynuuj rejestrację.

Jeśli już korzystasz z innych usług Kemppi w chmurze, użyj swojej obecnej nazwy użytkownika
My Kemppi (tzn. swojego adresu e-mail), a system rozpozna Ciebie i Twoją firmę.

Note:

Znajdź numer seryjny i kod zabezpieczający zamieszczone na tabliczce znamionowej
źródła prądu.

Rysunek 2: Tabliczka znamionowa z polami numeru seryjnego i kodu zabezpieczającego
oznaczonymi na pomarańczowo.

Note:

Jeśli nie możesz dodać urządzenia spawalniczego w usłudze My Fleet,
skontaktuj się ze wsparciem Kemppi na stronie www.kemppi.com lub za
pośrednictwem poczty: softwaresupport@kemppi.com.

3. W ciągu kilku minut otrzymasz dalsze instrukcje e-mailem. Następnie możesz kontynuować
rejestrację konta w usłudze My Fleet. Podaj dane firmy i zaakceptuj warunki.
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Jeśli jesteś pierwszym użytkownikiem ze swojej firmy, system automatycznie nada Ci status
administratora systemów My Fleet i identyfikator My Kemppi, co umożliwi Ci dodawanie
kolejnych użytkowników.

4. Po założeniu konta możesz się zalogować na stronie My Fleet lub bezpośrednio pod adresem
myfleet.kemppi.com.
Jeśli zapomnisz hasła, utwórz nowe na stronie logowania.
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3 Pobieranie certyfikatu walidacji producenta dla
urządzeń X8 Power Source i X8 Wire Feeder

My Fleet umożliwia pobranie certyfikatu walidacji producenta (ważnego przez rok) zgodnie z
normą EN 50504: Walidacja sprzętu do spawania łukowego dla urządzeń X8 Power Source i X8
Wire Feeder.

Instrukcja:

1. Kliknij numer seryjny urządzenia na początku wiersza.
Spowoduje to otwarcie pola informacji o urządzeniu.

2. Kliknij przycisk Certyfikat w karcie ŹRÓDŁO ZASILANIA.
W nowej karcie przeglądarki otworzy się certyfikat walidacji.

3. Pobierz lub wydrukuj dokument.

Note:

Jeśli źródło zasilania X8 Power Source nigdy nie było połączone z Internetem,
informacje dotyczące podajnika drutu X8 Wire Feeder będą niedostępne. Użyj pola
wyszukiwania w dolnej części strony głównej, aby znaleźć certyfikat.
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4 Dodawanie urządzeń do usługi My Fleet

Instrukcja:

1. Kliknij przycisk Dodaj urządzenie spawalnicze w prawym górnym rogu ekranu.
Na ekranie pojawi się okno.

2. Podaj numer seryjny i kod zabezpieczający źródła prądu.
Znajdź numer seryjny i kod zabezpieczający zamieszczone na tabliczce znamionowej źródła
prądu.

Rysunek 3: Tabliczka znamionowa z polami numeru seryjnego i kodu zabezpieczającego
oznaczonymi na pomarańczowo.

Note:

Jeśli Twoja firma ma kilka kont lub jeśli nie możesz dodać urządzenia spawalniczego
w systemie My Fleet, skontaktuj się ze wsparciem Kemppi poprzez stronę
www.kemppi.com lub za pośrednictwem poczty: softwaresupport@kemppi.com.

Note:

Po dodaniu urządzenia spawalniczego do listy My Fleet urządzenie zostaje
przypisane do konta Twojej firmy także w innych usługach Kemppi na serwerze w
chmurze (np. WeldEye). Rejestracja nie obejmuje obsługi posprzedażowej, procedur
gwarancyjnych ani serwisu, ale pewne kwestie można rozwiązać szybciej, jeśli lista My
Fleet jest aktualizowana na bieżąco.
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5 Usuwanie zarejestrowanego urządzenia

Instrukcja:

1. Kliknij i zaznacz pole na końcu wiersza z nazwą urządzenia.

2. Kliknij przycisk Usuń w prawym górnym rogu.

W razie potrzeby urządzenie można ponownie zarejestrować.

Note:

Jeśli zamierzasz sprzedać używane urządzenie, usuń je najpierw z listy My Fleet.
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6 Łączenie się z usługami w chmurze Kemppi

Aby użyć usług w chmurze Kemppi, podłącz urządzenie spawalnicze do Internetu za
pośrednictwem sieci WLAN lub kabla. Aby nawiązać połączenie, otwórz widok Usługi w chmurze
w menu Widok. W tym widoku wyświetla się także status usług w chmurze.

Note:

W celu połączenia z serwerem w chmurze zapora sieciowa musi dopuszczać wysyłanie
danych portami 80 (HTTP), 123 (NTP), 443 (HTTPS) i 8883 (zabezpieczone MQTT).

Usługi w chmurze Kemppi obejmują między innymi platformy My Fleet i WeldEye.

Więcej informacji o platformie My Fleet: My Fleet. Więcej informacji na temat systemu WeldEye:
System WeldEye do zarządzania procedurami i kwalifikacjami spawalniczymi – wprowadzenie.
Informacje dotyczące obsługi zdalnego panelu Control Pad: Control Pad.

Połączenie WLAN

Instrukcja:

1. Przejdź do menu Widok > Usługi w chmurze > Ustawienia Wi-Fi.

2. Włącz Wi-Fi.
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3. Wybierz sieć WLAN.

4. W razie potrzeby podaj hasło.
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5. Parametry sieci można sprawdzić w menu Ustawienia Wi-Fi po utworzeniu połączenia
WLAN.

Połączenie przewodowe

Połączenie Ethernet jest nawiązywane automatycznie po podłączeniu kabla Ethernet do
urządzenia X8 MIG Welder. Parametry nawiązanego połączenia są wyświetlane w menu
Ustawienia Ethernet.

Aby ręcznie skonfigurować parametry połączenia Ethernet, wyłącz DHCP.
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Status usług w chmurze

Poniższa tabela zawiera informacje o różnych ikonach usług w chmurze.

Tabela 1: Ikony usług w chmurze

Nawiązano połączenie z usługą

Nie nawiązano połączenia z usługą

Brak uprawnień do korzystania z usługi
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7 Warunki

1. Akceptacja
Oprogramowanie My Fleet jest dostarczane w postaci usługi na serwerze w chmurze („Usługa w
chmurze”). Niniejsze warunki i postanowienia („Warunki”) określają sposób użytkowania Usługi w
chmurze obsługiwanej i udostępnianej przez firmę KEMPPI OY lub jej podmioty zależne (razem
„Kemppi”). Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na te Warunki, nie ma prawa korzystać z Usług
w chmurze. Jeśli użytkownik przyjmuje te Warunki w imieniu innej osoby prawnej, użytkownik
potwierdza, że ma uprawnienia, aby podjąć zobowiązania w imieniu tego podmiotu (dalej w tych
Warunkach użytkownik i/lub taki podmiot będą razem nazywani „Klientem”).

Kemppi wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym
momencie i wedle uznania bez uprzedniego powiadamiania Klienta poprzez wprowadzenie
modyfikacji do niniejszych Warunków wraz z informacją o dacie wejścia w życie takich
zmodyfikowanych Warunków. Jeśli w dowolnym momencie Klient wycofa zgodę na zmienione
Warunki, Klient traci prawo do korzystania z Usługi w chmurze.

2. Usługa
Usługa w chmurze jest udostępniana w jej obecnej postaci. Kemppi nie ponosi odpowiedzialności
za funkcjonalność ani zdatność Usługi w chmurze do użytku. Klient ponosi odpowiedzialność za
wszelkie użytkowanie Usługi w chmurze z użyciem nazw użytkownika i haseł Klienta.

O ILE WYRAŹNIE NIE OKREŚLONO INACZEJ W NINIEJSZYM ROZDZIALE 2 ORAZ W
MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KEMPPI I
PODWYKONAWCY KEMPPI UDOSTĘPNIAJĄ USŁUGĘ W CHMURZE W OBECNEJ POSTACI.
KEMPPI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA W CHMURZE BĘDIE WOLNA OD BŁĘDÓW LUB
DOSTĘPNA BEZ PRZERWY ANI ŻE KEMPPI USUNIE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB USTEKRI. W
ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO TE OGRANICZONE GWARANCJE DOTYCZĄ
WYŁĄCZNIE ŚWIADCZENIA USŁUGI W CHMURZE I ANI KEMPPI, ANI PODWYKONAWCY
KEMPPI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH DOROZUMIANYCH ANI WYRAŹNYCH
GWARANCJI USTAWOWYCH ANI ŻADNYCH INNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELAJĄ
DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ,
ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI ANI ZDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU W ODNIESIENIU DO
USŁUGI W CHMURZE.

Usługa w chmurze jest udostępniana Klientowi za pośrednictwem łącza internetowego, za które
odpowiada Klient, a hosting odbywa się na serwerach wyznaczonych przez Kemppi. Usługa w
chmurze jest dostępna jedynie w wybranych krajach i językach. Klient potwierdza, że rozumie,
że nie ma gwarancji dostępu do Internetu i że Kemppi w żadnych okolicznościach nie ponosi
odpowiedzialności za wady lub błędy w łączu internetowym Klienta lub jego sieci.

Kemppi może od czasu do czasu aktualizować Usługę w chmurze stosownie do zgłoszonych
błędów, potrzeb użytkowników lub planów rozwojowych Kemppi dotyczących Usługi w chmurze.
Usługa może być niedostępna podczas prac konserwacyjnych lub w innych przypadkach.

3. Aktywacja usługi
Aby używać Usługi w chmurze, Klient musi zarejestrować konto firmowe („Konto”) lub użyć
istniejącego konta firmowego. Podczas rejestracji Konta przez Klienta Klient ma obowiązek
podać prawdziwe, precyzyjne i aktualne informacje. Po zarejestrowaniu Konta Klient będzie mógł
dodawać nowych użytkowników do Konta z indywidualnymi nazwami użytkownika i hasłami.
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Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie użytkowanie Konta z użyciem nazw użytkownika i
haseł Klienta.

Po prawidłowej rejestracji Konta i wykupieniu Subskrypcji Kemppi udziela Klientowi prawa do
korzystania z Usługi w chmurze. Kemppi nie udziela Klientowi żadnych innych wyraźnych ani
dorozumianych praw ani licencji do użytkowania Usługi w chmurze w sposób inny niż określono
w niniejszych Warunkach. Kemppi wyraźnie zastrzega sobie wszelkie inne prawa.

Warunkiem użytkowania Usługi w chmurze jest legalne posiadanie przez Klienta urządzenia
X8 MIG WELDER Kemppi. Niektóre dodatkowe funkcje Usługi w chmurze wymagają
połączenia KEMPPI X8 MIG WELDER z Internetem. Za połączenie urządzenia z sieciami Klienta
odpowiedzialność ponosi Klient.

4. Opłaty
Klient ma w Usłudze w chmurze jedno (1) nieodpłatne Konto firmowe z maksymalnie
dziesięcioma (10) indywidualnymi użytkownikami o indywidualnych nazwach użytkownika i
hasłach.

Kemppi ma prawo połączyć różne Konta tego samego Klienta.

Wszystkie ceny (w tym za usługi bezpłatne) podlegają dorocznej rewizji i mogą ulec zmianie
po uprzednim zawiadomieniu przez Kemppi na trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem
potencjalnych zmian w życie. Jeśli Klient nie zgadza się na nowe ceny, musi zaprzestać
użytkowania Usługi w chmurze najpóźniej w dniu wejścia nowych cen w życie.

5. Prawa własności intelektualnej
Wszelkie Prawa własności intelektualnej do Usługi w chmurze oraz jej Dokumentacji i innych
prac autorskich lub materiałów stworzonych, opracowanych lub dostarczonych przez Kemppi z
tytułu tych Warunków pozostają wyłączną własnością Kemppi. Klient nie ma prawa: 1. odtwarzać
materiałów Kemppi chronionych prawami autorskimi („Materiały Kemppi”); 2. kopiować
ani modyfikować Materiałów Kemppi; 3. tworzyć prac na podstawie Materiałów Kemppi; 4.
udzielać licencji, podlicencji, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić,
przekazywać, przypisywać, dystrybuować ani w jakikolwiek inny sposób udostępniać Materiałów
Kemppi podmiotom zewnętrznym innym niż autoryzowani użytkownicy Klienta (i autoryzowani
użytkownicy podmiotów zależnych, jeśli ma zastosowanie); 5. poddawać jakiekolwiek części
Materiałów Kemppi inżynierii odwrotnej ani dekompilacji, z wyjątkiem zakresu dopuszczanego
prawem; 6. korzystać z dostępu do Materiałów Kemppi, aby stworzyć usługę lub produkt o
charakterze komercyjnym; 7. kopiować funkcji, cech, integracji, interfejsów ani elementów
graficznych Materiałów Kemppi.

Wszystkie informacje i dane pozyskane z baz danych Kemppi lub urządzeń KEMPPI X8 MIG
WELDER („Dane z urządzeń”) są wyłączną własnością Kemppi, a Kemppi udziela Klientowi
bezpłatnego, globalnego, podlegającego wycofaniu, ograniczonego prawa i licencji na
użytkowanie części Danych z urządzeń, które są powiązane z urządzeniami będącymi własnością
Klienta oraz które są dostarczane Klientowi za pośrednictwem Usługi w chmurze.

Aby uniknąć wątpliwości, prawa własności intelektualnej należące do Klienta istniejące w dniu
Daty wejścia w życie Warunków pozostają ważne i są wyłączną własnością Klienta.

6. Poufność i ochrona danych
Jeśli Klient lub jego podmiot zależny gromadzi bądź przetwarza dane osobowe, dane
umożliwiające określenie tożsamości lub inne tego typu dane (np. dotyczące lokalizacji)
(razem „Grupowe dane osobowe klienta”) oraz wprowadza takie zebrane Grupowe dane
osobowe klienta do Usługi w chmurze, Klient i jego podmioty zależne potwierdzają, że zebrały
i przetworzyły oraz że będą zbierać i przetwarzać takie Grupowe dane osobowe klienta
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zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszymi Warunkami. Obie strony uzgadniają, że
Kemppi będzie przetwarzać Grupowe dane osobowe klienta jedynie w zakresie niezbędnym
do świadczenia Usługi w chmurze na rzecz Klienta. Kemppi nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku zgłoszenia przez dowolną osobę reklamacji lub skargi dotyczącej działań Kemppi,
o ile działania te są następstwem instrukcji otrzymanych od Klienta i/lub jego podmiotów
zależnych. Kemppi ma prawo wykorzystywać Grupowe dane osobowe klienta przetworzone za
pośrednictwem Usługi w chmurze do celów statystycznych, biznesowych i rozwoju produktów. W
toku tego wykorzystywania zarówno tożsamość Klienta jak i szczegółowe dane nie są ujawniane
podmiotom zewnętrznym.

Klient potwierdza, że serwery Kemppi oraz podwykonawców Kemppi mogą znajdować się poza
UE, zatem Grupowe dane osobowe klienta mogą być przetwarzane w ramach Usługi w chmurze
także poza terenem UE. Jeśli Klient jest podmiotem z siedzibą w UE, Klient w imieniu swoim
oraz swoich podmiotów zależnych zawrze z Kemppi umowę dotyczącą standardowych klauzul
umownych („SCCA”).

Klient zadba o to, aby Klient i jego podmioty zależne były uprawnione do przesyłania Kemppi
Grupowych danych osobowych klienta pierwotnie zebranych przez Klienta lub jego podmioty
zależne oraz zapisane w systemach Klienta, aby umożliwić Kemppi i podwykonawcom Kemppi
legalne wykorzystywanie, przetwarzanie i przesyłanie w imieniu Klienta i/lub jego podmiotów
zależnych Grupowych danych osobowych klienta zgodnie z niniejszymi Warunkami.

W ramach świadczenia Usługi w chmurze Kemppi może pewne usługi świadczyć za
pośrednictwem podwykonawców. Czas przetwarzania Grupowych danych osobowych klienta jest
równy okresowi obowiązywania tych Warunków.

7. Zobowiązania Klienta
Klient zobowiązuje się nie używać Usługi w chmurze w sposób inny niż dopuszczony w niniejszych
Warunkach. Klient nie będzie wprowadzał do Usługi w chmurze, świadomie ani przez zaniechanie,
żadnych wirusów, robaków, koni trojańskich ani innych złośliwych programów, skryptów ani
plików (razem „Wirusy”).

Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie urządzenia i łącza telekomunikacyjne podłączone do
swojej sieci (szczególnie do sieci Wi-Fi) oraz za właściwe techniczne zabezpieczenie tych urządzeń,
łączy telekomunikacyjnych i sieci w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

8. Ograniczenie odpowiedzialności
Odpowiedzialność Kemppi jest ograniczona wyłącznie do bezpośrednich szkód, co do których
dowiedziono, że są skutkiem intencjonalnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony
Kemppi. Wszelkie bezpośrednie szkody należy zgłosić Kemppi w ciągu jednego (1) miesiąca
od daty stwierdzenia intencjonalnego działania lub rażącego zaniedbania, którego dotyczy
zgłoszenie, bądź od dnia, w którym takie zaniedbanie powinno zostać wykryte. Całkowita łączna
odpowiedzialność Kemppi wobec Klienta, w tym jego podmiotów zależnych, wynikająca z
naruszenia przez Kemppi zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków jest ograniczona do
niższej z dwóch kwot: 10 000 EUR lub dwadzieścia procent (20%) całkowitej wartości opłat za
Usługi w chmurze uiszczonych przez Klienta z tytułu niniejszych Warunków w okresie dwunastu
(12) miesięcy użytkowania Usługi w chmurze bezpośrednio poprzedzających zgłoszenie Klienta.

Kemppi nie ponosi odpowiedzialności za utratę możliwości użytkowania, straty na produkcji,
utratę dochodów ani utratę kontraktu, ani za żadne pośrednie, specjalne, karne ani wynikowe
straty (razem „Straty pośrednie”), ani za uszkodzenie, utratę bądź modyfikację danych lub plików
danych Klienta, ani za wszelkie szkody lub wydatki, w tym wydatki związane z odbudową plików
danych (razem „Utrata danych”). Kemppi nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek
zakłócenia, nieautoryzowane użycie, próby nieautoryzowanego użycia ani za podobne
kwestie dotyczące Klienta lub systemu IT, w tym sprzętu i zainstalowanego oprogramowania,
spowodowane siecią IT lub innym źródłem.
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9. Siła wyższa
Kemppi nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań wobec Klienta
z tytułu niewywiązania się z niniejszych Warunków, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od
Kemppi oraz występujących bez winy i zaniedbania ze strony Kemppi, w tym między innymi z
powodu klęsk żywiołowych, działań rządu, powodzi, pożarów, zamieszek, aktów terrorystycznych,
strajków ani innych działań przemysłowych, ataków komputerowych ani złośliwych działań, w
tym ataków za pośrednictwem Internetu („Działania siły wyższej”). Działania siły wyższej obejmują
również: 1. Działania siły wyższej dotykające podwykonawców i licencjodawców Kemppi; 2.
niewywiązanie się z zobowiązań przez dostawców wskazanych Kemppi przez Klienta, a także 3.
wady przedmiotów, materiałów lub oprogramowania zewnętrznego, których użycia wymagał od
Kemppi Klient.

10. Ważność i wypowiedzenie
Niniejsze Warunki wchodzą w życie w momencie Aktywacji Usługi w chmurze i obowiązują do ich
wygaśnięcia lub wypowiedzenia.

Klient może wycofać zgodę na te Warunki i zaprzestać używania Usługi w chmurze przez
skontaktowanie się ze wsparciem Kemppi w formie pisemnej. Kemppi może zamknąć Konta
Klienta lub ograniczyć Klientowi dostęp do Usługi w chmurze, jeśli wystąpią przesłanki sugerujące,
że Klient naruszył te Warunki. Kemppi może wypowiedzieć niniejsze Warunki i usunąć Konta
Klienta po uprzednim powiadomieniu, jeśli żaden z użytkowników przypisanych do Konta Klienta
nie zalogował się do Usługi w chmurze przez okres ostatnich 24 miesięcy. Po wypowiedzeniu tych
Warunków Kemppi nie ma obowiązku przechowywania, udostępniania ani usuwania wszelkich
danych.

Wszelkie wyłączenia, stwierdzenia i zapisy, które z uwagi na swój charakter obowiązują również po
wypowiedzeniu tych Warunków, pozostaną w mocy po wypowiedzeniu Warunków.

Kemppi jest uprawnione w całości lub w części przypisać bądź przenieść te Warunki lub
jakiekolwiek prawa bądź zobowiązania z tytułu niniejszych Warunków na podmiot zależny
lub dowolny podmiot zewnętrzny w związku z dowolną transakcją biznesową, w tym między
innymi fuzją, podziałem spółki, przejęciem, restrukturyzacją, przedsięwzięciem joint venture lub
sprzedażą aktywów.

Niniejsze Warunki podlegają prawy fińskiemu i są z nim zgodne, z wyłączeniem właściwości prawa
wskazanego przez normy kolizyjne, fińską Ustawę o sprzedaży towarów (35581987 z poprawkami)
oraz Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów,
a Klient i Kemppi zgadzają się podlegać wyłącznej jurysdykcji Instytutu Arbitrażowego Fińskiej
Izby Handlowej. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia związane z niniejszymi Warunkami
(lub Ogólnymi warunkami Kemppi) będą wiążąco rozstrzygane w toku arbitrażu przez trzech
(3) arbitrów zgodnie z zasadami arbitrażu Fińskiej Izby Handlowej. Językiem posiedzeń będzie
angielski, a miejscem przeprowadzania arbitrażu będą Helsinki, Finlandia.
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