UMOWA LICENCYJNA NA UŻYTKOWANIE programu ET-MANAGER

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę licencji na oprogramowanie komputerowe ETManager na zasadach opisanych w dalszej części Umowy.
Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji na Oprogramowanie.
Ponadto Licencjodawca oświadcza, że Oprogramowanie dostarczone Licencjobiorcy jest wolne od wad
prawnych oraz, że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami technicznoeksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
DEFINICJE
Poniższe słowa i zwroty posiadają następujące znaczenie:
Umowa licencyjna lub Licencja - niniejsza umowa;
Oprogramowanie – stanowiący oprogramowanie narzędziowe, chroniony prawem autorskim, program
komputerowy pod nazwą Et-Manager, wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi programem
komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) , ale stanowiącymi integralną część Oprogramowania;
Kopia Oprogramowania – oprogramowanie zwielokrotnione i zapisane na jakimkolwiek nośniku,
wystarczającym do korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę;
Aktualizacje – kolejne wersje Oprogramowania, które Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy ;
Dokumentacja – dokumentacja Oprogramowania wraz z instrukcją instalacji i obsługi Oprogramowania,
dostarczone przez Licencjodawcę w postaci elektronicznej/papierowej wraz z Oprogramowaniem.
Licencjodawca - Energotest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000092855
Użytkownik lub Licencjobiorca- nabywca urządzenia Rejestrator RZ-40 oraz podmioty działające na zlecenie
nabywcy i na jego rzecz.

§3
ZAKRES PODMIOTOWY LICENCJI
Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika.

§4
LICENCJA
Użytkownikowi ma prawo do niewyłącznego i nieodpłatnego użytkowania dowolnej ilości kopii
Oprogramowania i Aktualizacji, zarówno do celów komercyjnych jak i niekomercyjnych, na dowolnym
komputerze lub stacji roboczej. Licencjodawca zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, nie
wymienione wyraźnie w niniejszej Umowie.
OGRANICZENIA LICENCJI: SEPARACJA KOMPONENTÓW

Niniejsze Oprogramowanie stanowi jedną całość i tylko w całości może być powielane. Zabrania się kopiowania
tylko niektórych plików wchodzących w skład Oprogramowania, a w szczególności wykorzystywania ich w
innych aplikacjach.
Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować i deasamblować Oprogramowania.
Zabrania się redystrybucji niniejszego oprogramowania przez Użytkownika.
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ MATERIAŁY POCZODZĄCE OD OSÓB TRZECICH
Wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące Oprogramowania, w tym między innymi kodu
komputerowego, obrazów, dźwięków oraz tekstów wchodzących w skład Oprogramowania stanowią wyłączną
własność Licencjodawcy i są chronione przez polskie prawa autorskie oraz postanowienia międzynarodowych
traktatów dotyczących własności intelektualnej.

§5
GWARANCJA
Oprogramowanie dostarczone jest przez Licencjodawcę w stanie, w którym istnieje faktycznie. Licencjodawca
nie gwarantuje, że oprogramowanie jest pozbawione błędów, ani że będzie działać na sprzęcie komputerowym
Użytkownika.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
Licencjodawca zastrzega, iż Użytkownik instaluje i wykorzystuje Oprogramowanie na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Licencjodawca nie będzie ponosić w stosunku do użytkownika lub osób trzecich
odpowiedzialności z tytułu szkód mających bezpośredni lub pośredni związek z korzystaniem z
Oprogramowania

§7
ODSZKODOWANIE
Użytkownik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody oraz przejąć odpowiedzialność w stosunku do
Licencjodawcy osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód, wynikających z pogwałcenia przez Użytkownika
postanowień Umowy lub dochodzonych przez osoby trzecie spowodowanych korzystaniem lub używaniem
przez Użytkownika Oprogramowania.

§8
ROZWIĄZANIE UMOWY
Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie odinstalowując i zaprzestając korzystania z
Oprogramowania. Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie pozostaną w mocy po rozwiązaniu Umowy.

§9
PRAWO WŁAŚCIWE, SPORY I INNE POSTANOWIENIA

Niniejsza Umowa poddana zostaje prawu polskiemu. Jakiekolwiek spory związane z jej zawarciem i
wykonaniem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe
postanowienia Umowy pozostaną w mocy i będą w pełni obowiązywać.
Zaniechanie przez Licencjodawcę wymagania dokładnego wykonania jakichkolwiek postanowień niniejszej
Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek uprawnień lub praw.
Wzajemne działania pomiędzy stronami, ani praktyka handlowa nie spowodują zmiany któregokolwiek z
postanowień Umowy.
Licencjodawca może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez
powiadomienia Użytkownika.

POBIERAJĄC OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ,
ROZUMIE JEJ POSTANOWIENIA ORAZ ŻE AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY.

