
UMOWA LICENCYJNA
użytkownika oprogramowania

Zestaw dodatkowych raportów nr I do
Menedżer Pojazdów PL+ w wersji

elektronicznej

    Oprogramowanie  sprzedawane  jest  w  formie
elektronicznej. W celu pobrania raportów zaloguj się na stronie
www.SoftwareProjekt.com.pl i  pobierz  instalator  raportów
podając  nazwę  oraz  hasło  użytkownika  jak  podczas
dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym.

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika oprogramowania firmy SoftwareProjekt (zwana dalej "umową licencyjną") stanowi prawnie wiążącą
umowę pomiędzy  osobą fizyczną  lub prawną  ("licencjobiorca")  i  firmą SoftwareProjekt,  której  przedmiotem  jest  produkt  określony  powyżej,  który
obejmuje  oprogramowanie  komputerowe  w  formie  elektronicznej  oraz  dokumentację  elektroniczną  do  pobrania  ze  strony  internetowej
www.SoftwareProjekt.com.pl  ("oprogramowanie").  Poprzez  instalację,  kopiowanie  lub  inne  użycie  oprogramowania,  licencjobiorca  zgadza  się
przestrzegać postanowień niniejszej umowy licencyjnej. Jeśli licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej,  nie ma on
prawa do instalowania lub używania oprogramowania. Licencjobiorca może natomiast zwrócić oprogramowanie do miejsca, gdzie zostało ono nabyte, w
zamian za zwrot zapłaconej kwoty w pełnej wysokości.

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIE chronione  jest  prawem  autorskim,  postanowieniami  umów międzynarodowych  o  prawach  autorskich,  oraz  innym
ustawodawstwem  i  umowami  międzynarodowymi  o  ochronie  praw  własności  intelektualnej.  OPROGRAMOWANIE  jest  licencjonowane,  a  nie
sprzedawane.

§ 1. UDZIELENIE LICENCJI

Niniejsza Umowa Licencyjna przyznaje Licencjobiorcy następujące prawa:
 Oprogramowanie aplikacyjne. Licencjobiorca może zainstalować i używać jedną kopię OPROGRAMOWANIA lub wersję wcześniejszą dla tego 

samego systemu operacyjnego na pojedynczym komputerze. Główny użytkownik komputera, na którym zainstalowane jest OPROGRAMOWANIE,
może sporządzić dodatkową kopię OPROGRAMOWANIA do wyłącznego użytku na komputerze przenośnym.

 Przechowywanie  /  Używanie  w  sieci.  Licencjobiorca  ma  również  prawo  przechowywać  lub  zainstalować  kopię  OPROGRAMOWANIA  na
urządzeniu  do  przechowywania  danych,  takim  jak  serwer  sieciowy,  wykorzystywanym  wyłącznie  do  instalowania  lub  używania
OPROGRAMOWANIA  na  innych  komputerach  Licencjobiorcy  w  ramach  jego  wewnętrznej  sieci.  Licencjobiorca  musi  jednak  nabyć  i
przyporządkować  licencję  na  OPROGRAMOWANIE  dla  każdego  komputera,  na  którym  OPROGRAMOWANIE  jest  zainstalowane  lub
uruchamiane w jego pamięci. Licencja na OPROGRAMOWANIE nie może być używana wspólnie lub jednocześnie na różnych komputerach.

§ 2. OPIS INNYCH UPRAWNIEŃ I OGRANICZEŃ

 Ograniczenie  odtworzenia ("reverse engineering"),  dekompilacji  ("decompile")  i  dezasemblacji  ("disassemble").  Odtworzenie,  dekompilacja  lub
dezasemblacja  OPROGRAMOWANIA  jest  zabroniona,  z  wyjątkiem  sytuacji,  gdy  niezależnie  od  niniejszego  ograniczenia  działania  takie  są
wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia.

 Odłączanie części  składowych. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako całość. Części  składowe OPROGRAMOWANIA nie mogą być
rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze, za wyjątkiem plików zawierających dane wprowadzone przez użytkownika.

 Wynajem. OPROGRAMOWANIE nie może być wynajmowane, wydzierżawiane ani wypożyczane przez Licencjobiorcę.
 Pomoc  techniczna.  Firma  SoftwareProjekt  może  zapewnić  pomoc  techniczną  dla  OPROGRAMOWANIA  ("Pomoc").  Korzystanie  z  pomocy

technicznej jest regulowane założeniami i programami firmy SoftwareProjekt opisanymi w podręczniku użytkownika, w dokumentacji online i/lub w
innych  materiałach dostarczonych  przez  firmę SoftwareProjekt.  Każde  dodatkowe  składniki  oprogramowania,  przekazane  w ramach pomocy
technicznej muszą być traktowane jako część OPROGRAMOWANIA i podlegają postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej. 

 Licencjobiorca ma prawo do 4 miesięcznej nieodpłatnej pomocy technicznej poprzez email od daty nabycia programu.
 Cesja praw do Oprogramowania. Licencjobiorca może przekazać na stałe wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej, pod

warunkiem, że Licencjobiorca nie zatrzymuje dla siebie żadnych kopii, że OPROGRAMOWANIE jest przekazane innej osobie w całości (łącznie ze
wszystkimi  częściami  składowymi,  nośnikami,  materiałami  drukowanymi,  uaktualnieniami,  niniejszą  Umową  Licencyjną  oraz  Certyfikatem
Autentyczności), a osoba nabywająca prawa do OPROGRAMOWANIA zgodzi się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli
OPROGRAMOWANIE stanowi uaktualnienie, cesja praw musi objąć wszystkie uprzednie wersje OPROGRAMOWANIA.

 Rozwiązanie Umowy Licencyjnej.  Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień,  firma SoftwareProjekt  ma prawo w każdej  chwili  rozwiązać
niniejszą Umowę Licencyjną,  jeśli  Licencjobiorca nie przestrzega jej  postanowień.  W takim wypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć
wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego składniki.

 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę poniesioną przez Licencjobiorcę w wyniku używania Programu.

§ 3. UAKTUALNIENIA ("UPGRADE")

Jeżeli  OPROGRAMOWANIE jest  oznaczone  jako uaktualnienie,  Licencjobiorca  może używać  OPROGRAMOWANIE pod warunkiem, że
posiada on ważną licencję  na produkt  określany  przez  firmę SoftwareProjekt  jako  "produkt  uprawniający".  OPROGRAMOWANIE oznaczone  jako
uaktualnienie zastępuje i/lub uzupełnia produkt uprawniający. Licencjobiorca jest zobowiązany używać uaktualnionego produktu wyłącznie w sposób
określony w niniejszej Umowie Licencyjnej.  Jeżeli OPROGRAMOWANIE stanowi uaktualnienie części pakietu programów komputerowych, które są
licencjonowane jako jeden produkt,  OPROGRAMOWANIE może być używane,  a prawa do niego mogą być przeniesione, wyłącznie jako element
pojedynczego pakietu i nie może ono być rozdzielane do użycia na więcej niż jednym komputerze.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

Prawo  własności  oraz  prawa  autorskie  dotyczące  OPROGRAMOWANIA  (łącznie  z  wszelkimi  obrazami,  fotografiami,  animacjami,
rejestracjami  wizyjnymi  i  dźwiękowymi,  muzyką,  tekstem i  aplikacjami  wchodzącymi  w skład  OPROGRAMOWANIA),  jak  również  do załączonych
materiałów  drukowanych  oraz  do  wszelkich  kopii  tego  OPROGRAMOWANIA,  stanowią  własność  firmy  SoftwareProjekt  lub  jego  dostawców.
OPROGRAMOWANIE  chronione  jest  przez  prawa  autorskie  i  postanowienia  umów  międzynarodowych.  Licencjobiorca  winien  traktować
OPROGRAMOWANIE  tak  samo,  jak  każdy  inny  przedmiot  prawa  autorskiego,  z  zastrzeżeniem,  że  Licencjobiorca  może  zainstalować
OPROGRAMOWANIE na  jednym  komputerze  pod  warunkiem,  że  zachowa  oryginał  wyłącznie  jako  kopię  zapasową  lub  w celach  archiwalnych.
Licencjobiorca nie może kopiować materiałów drukowanych towarzyszących OPROGRAMOWANIU.

§ 5. PODWÓJNE NOŚNIKI OPROGRAMOWANIA

Licencjobiorca może otrzymać OPROGRAMOWANIE na więcej niż jednym nośniku. Bez względu na typ lub rozmiary otrzymanego nośnika,
dozwolone jest użycie tylko jednego nośnika właściwego dla jednego komputera Licencjobiorcy. Używanie lub instalacja drugiego nośnika na innym
komputerze jest zabroniona. Zabrania się także wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania lub przekazywania w jakiejkolwiek formie drugiego
nośnika innym Licencjobiorcom, z wyjątkiem cesji praw do OPROGRAMOWANIA na stałe (wg powyższych postanowień).

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. nr
64 poz 16 z 1993 r. z późniejszymi zmianami.

SoftwareProjekt ©  2015   www.SoftwareProjekt.com.pl


	LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

