WARUNKI LICENCJI/PRZEDŁUŻENIA LICENCJI PROGRAMU KONTAUTO

LICENCJA NR.
.KLUCZ KODOWY:
.ważne do dnia
pomiędzy

JACK-MAR sp.j.
ul. Pasaż Ursynowski 3 lok. U17
02-784 Warszawa
zwanym dalej LICENCJODAWCĄ
a
.
.
. .
.
.
.

zwanym dalej LICENCJOBIORCĄ.
Aby zaktualizować klucz kodowy należy w programie wybrać przycisk ‘OPCJE', następnie 'KONIECZNE
USTAWIENIA POCZĄTKOWE' i następnie przycisk ‘ZMIANA KODU LEGALIZACJI, SIECI, INNE’.

Niniejsza karta określa warunki zawartej z Licencjodawcą umowy licencyjnej o numerze
określonym w nagłówku, na jakich została udzielona licencja na użytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy licencyjnej jego Nabywcy, określanego dalej LICENCJOBIORCĄ.
Umowa licencyjna nie wymaga podpisów stron wiążących. Umowa licencyjna jest nieodłączną
częścią Programu. Zamówienie i użytkowanie Programu jest jednoznaczne z akceptacją treści
niniejszej Licencji w całości.
§1
PRZEDMIOT LICENCJI
1.

Przedmiot niniejszej LICENCJI stanowi program "Komputerowy program obsługi zaproszeń ‘KONTAUTO’ ",
określany dalej jako PROGRAM.
§2
ZAKRES LICENCJI

1.
2.
3.
4.

LICENCJODAWCA udziela LICENCJOBIORCY niewyłącznej licencji do korzystania z PROGRAMU.
Licencja jest ograniczona terytorialnie do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej
Wszelkie prawa wyłączne związane z PROGRAMEM (jak prawo do nazwy, firmy, znaku towarowego oraz
prawo autorskie) zachowuje LICENCJODAWCA.
LICENCJOBIORCA zobowiązuje się do zachowania na wszelkich nośnikach PROGRAMU adnotacji
wskazujących na podmiot praw wyłącznych (prawa autorskiego, praw do rejestracji znaku towarowego i
innych)
i
adnotacji
ograniczających
swobodę
dalszego
rozpowszechniania
PROGRAMU.
LICENCJOBIORCA jest zobowiązany do utrzymania tych adnotacji na legalnie kopiowanych przez siebie
nośnikach PROGRAMU.

§3
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

LICENCJOBIORCA ma prawo zainstalować PROGRAM na co najwyżej 1 (słownie: jednym) komputerze
łącznie w jednostkach nie objętych strukturą organizacyjną LICENCJOBIORCY, określanych dalej
“UŻYTKOWNIKIEM”.
LICENCJOBIORCA ma prawo zainstalować PROGRAM na więcej niż 1 (słownie: jednym) komputerze w
jednostkach objętych strukturą organizacyjną LICENCJOBIORCY.
LICENCJOBIORCA ma prawo do uzyskania AKTUALIZACJI na warunkach określonych w §6 niniejszej
umowy licencyjnej.
LICENCJOBIORCA zobowiązuje się, że bez uprzedniego zezwolenia pisemnego LICENCJODAWCY:
a. nie będzie udostępniał PROGRAMU na warunkach niezgodnych z niniejszą umową licencyjną.
b. nie będzie wprowadzał zmian, dokonywał tłumaczeń i analiz lub ingerował w innej formy w
PROGRAM.
c. nie będzie tworzył opracowań będących pochodną PROGRAMU (baz danych i instrukcji obsługi).
LICENCJOBIORCA zobowiązuje się, że przy zakupie wersji sieciowej będzie prowadził ewidencję
wykonanych i zainstalowanych kopii PROGRAMU.
LICENCJOBIORCA zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał PROGRAM-u innym UŻYTKOWNIKOM lub
osobom trzecim,
LICENCJOBIORCA będzie przestrzegał zobowiązań, o których mowa w ust.4, także po wygaśnięciu
niniejszej licencji.
Niezależnie od udzielenia licencji LICENCJODAWCA zobowiązuje się względem LICENCJOBIORCY do
świadczenia usług serwisowych na warunkach określonych w §6 niniejszej umowy licencyjnej.
§4
CZAS TRWANIA LICENCJI

1.

2.
3.

Określone niniejszą umową licencyjną prawa do korzystania z PROGRAMU powstają na rzecz
LICENCJOBIORCY z chwilą elektronicznego przesłania mu nośników PROGRAMU na adres e-mail
wskazany w zamówieniu lub z chwilą powierzenia ich przewoźnikowi przez LICENCJODAWCĘ.
Licencja jest ważna do dnia określonego w nagłówku niniejszego dokumentu
Prawa, o których mowa w ust.1, są ograniczone czasowo. Prawa te wygasają z chwilą rozwiązania niniejszej
umowy licencyjnej, stosownie do postanowienia §7 i §8.
§5
OPŁATY LICENCYJNE

1.

Wysokość opłaty za korzystanie z programu każdorazowo określa LICENCJODAWCA w ofercie.
§6
USŁUGI SERWISOWE

1.

Usługi serwisowe, świadczone przez LICENCJODAWCĘ, obejmują:
a. nieodpłatne udostępnianie LICENCJOBIORCY AKTUALIZACJI.
b. AKTUALIZACJE są dostępne na stronie www.przeglady.pl.
c. wymianę wadliwego nośnika, na którym jest zapisany PROGRAM, na warunkach określonych w §7,
d. telefoniczne konsultacje dotyczące instalacji i użytkowania PROGRAMU w zakresie zgodnym z
aktualną praktyką przyjętą przez LICENCJODAWCĘ.
§7
GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY ZA SZKODY

1.

2.

LICENCJODAWCA udziela 12-miesięcznej ograniczonej gwarancji na PROGRAM, licząc od daty uzyskania
praw LICENCJOBIORCY do korzystania z PROGRAMU. Gwarancja dotyczy bezbłędności zapisu nośników,
na których jest zapisany PROGRAM (płyta CD), i bezpłatnej wymiany wadliwych nośników CD z zapisanym
PROGRAMEM lub AKTUALIZACJĄ po ich uprzednim zwróceniu.
Gwarancja nie dotyczy całkowitej bezbłędności PROGRAMU, a w szczególności tego, że zaspokoi on
wszystkie wymagania i spełni cele LICENCJOBIORCY, lub że będzie współpracował z innymi wybranymi

3.

4.

przez LICENCJOBIORCĘ programami. Odpowiedzialność za prawidłowy wybór innych programów,
zamierzone lub niezamierzone skutki stosowania PROGRAMU, a zarazem uzyskane wyniki ponosi
wyłącznie LICENCJOBIORCA.
LICENCJOBIORCA pod rygorem utraty gwarancji zobowiązuje się nie używać na komputerze
przeznaczonym do pracy dla PROGRAMU innych programów nie posiadających certyfikatu
‘współużywalności’ udzielanego przez LICENCJODAWCĘ.
Utrata gwarancji następuje automatycznie po zainstalowaniu na komputerze przeznaczonym dla
PROGRAMU dowolnego innego programu (w szczególności programów typu ‘demo’) bez uzgodnienia z
LICENCJODAWCĄ.
§8
COFNIĘCIE LICENCJI

1.

LICENCJODAWCY przysługuje prawo cofnięcia LICENCJI ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
LICENCJOBIORCA naruszył prawa autorskie LICENCJODAWCY lub nie dochowuje postanowień niniejszej
umowy licencyjnej.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

3.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową licencyjną będą mieć zastosowanie przepisy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Wszystkie informacje oraz wiadomości uzyskane w czasie trwania umowy licencyjnej związane z jej
przedmiotem strony zachowają jako poufne również w okresie dwóch lat od momentu jej ewentualnego
rozwiązania.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy licencyjnej, które nie zostaną rozwiązane ugodowo,
rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.

