UMOWA LICENCYJNA NIEWYŁĄCZNA
WERSJA KOMERCYJNA UŻYTKOWA - na jedno wdrożenie
Z chwilą pobrania, otrzymania lub zakupienia Programu Licencjodawca i Licencjobiorca
zawierają umowę licencji Programu na warunkach określonych poniżej.
§ 1.
Definicje:
1. Licencjodawca: firma Twórcy.pl Marcin Wysmułek z siedzibą w Piasecznie, będąca wyłącznym
właścicielem wszelkich praw do niniejszego Oprogramowania.
2. Licencjobiorca: każdy pobierający, uzytkujący lub wdrażający Oprogramowanie.
§ 2.
1. Licencjodawca udziela licencji odpłatnej, niepełnej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej
i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Programu. Licencjodawca udziela niniejszej licencji
na czas nieokreślony pod warunkami opisanymi poniżej. Postanowienia niniejszej licencji
zastępują postanowienia nabytej uprzednio licencji Programu komputerowego w wersji
bezpośrednio poprzedzającej niniejszy Program.
2. Warunkiem przystąpienia przez Licencjobiorcę do korzystania z Programu jest zaakceptowanie
warunków licencji, czego potwierdzeniem jest pobranie Programu. W razie niezaakceptowania
warunków licencji nie można go użytkować, a pełny koszt zakupu licencji pomniejszony o ew.
opłaty manipulacyjne zostanie zwrócony na wskazany przez nabywcę rachunek bankowy.
3. Licencjodawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Licencjobiorcy z winy
umyślnej. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przy użyciu
Programu.
§ 3.
1. Licencjobiorca zobowiązany jest do powiadomienia Licencjodawcy o wdrożeniu Programu. Na
życzenie Licencjobiorcy informacja ta może zostać uznana za poufną.
§ 4.
1. Licencjobiorca może użytkować Program na potrzeby własne, komercyjnie. Nie może
modyfikować go, odsprzedawać go, zwielokrotniać go, ani dystrybuować.
2. Licencjobiorca ma prawo do bezpłatnego upgrade Programu w ramach wersji (czyli np. z 2.1 do
2.2 itp.). Upgrade do wersji wyższej jest możliwy po wykupieniu upgrade licencji.
3. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania licencji na programy
dostarczane z Programem, ale nie będące jego integralną częścią w szczególności dotyczy to
edytorów WYSIWYG. Programów tych nie obejmuje niniejsza licencja.
§ 5.
1. Licencjobiorca nie ma prawa:
1. Zwielokrotniania i dystrybucji tak płatnej jak i bezpłatnej Programu.
2. Użytkowania Programu w więcej niż jednym wdrożeniu.
3. Wykorzystywania Programu do celów niezgodnych z prawem.
§ 6.
W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji
Licencjodawca może dochodzić odszkodowania.
§ 7.
Postanowienia dotyczące licencji Programu stosuje się odpowiednio do nabytego Programu, w tym
wszystkich form dokumentacji.
§ 8.
1. PROGRAM JEST DOSTARCZANY „TAK JAK JEST”. DOSTAWCA NIE ODPOWIADA ZA
ŻADNE EWENTUALNE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA PROGRAMU.
NIE ODPOWIADA TEŻ ZA ŻADNE DZIAŁANIA OSÓB ORAZ FIRM I ORGANIZACJI
UŻYTKUJĄCYCH CZY WDRAŻAJĄCYCH OPROGRAMOWANIE.
2. LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PROGRAM NIE JEST OBJĘTY
ŻADNĄ GWARANCJĄ, RĘKOJMIĄ ANI POMOCĄ TECHNICZNĄ INNĄ NIŻ WYMIENIONA
W OFERCIE.
3. LICENCJODAWCA DOŁOŻYŁ WSZELKICH STARAŃ BY PROGRAM SPEŁNIAŁ WSZYSTKIE
WYMOGI PRAWA W ZAKRESIE PROWADZENIA STRON PODMIOTOWYCH BIP, JEDNAK
TEGO NIE GWARANTUJE.
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