UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA e-CAD®


Niniejsza UMOWA LICENCYJNA określa warunki i zasady użytkowania/używania oraz korzystania z LICENCJI OPROGRAMOWANIA.

DEFINICJE:
LICENCJA jest to prawo do użytkowania/używania OPROGRAMOWANIA.

OPROGRAMOWANIE jest programem komputerowym e-CAD®, zwanym również nakładką e-CAD®, który może składać się z jednej lub z wielu części/modułów, do których przynależą oddzielne LICENCJE.
Pod pojęciem OPROGRAMOWANIE należy również rozumieć wszelkie inne materiały (w tym opracowania elektroniczne) dydaktyczne, instruktażowe, promocyjne itp. - powiązane ze znakiem towarowym e-CAD®.
UŻYTKOWNIK kupuje lub/i nabywa LICENCJE na OPROGRAMOWANIE. Znaczenie zwrotów kupować lub/i nabywać OPROGRAMOWANIE oznacza kupować lub/i nabywać LICENCJE na to OPROGRAMOWANIE.

LICENCJODAWCA to Właściciel/Producent OPROGRAMOWANIA e-CAD®.

UŻYTKOWNIK zwany również LICENCJOBIORCĄ to ktoś lub coś, osoba fizyczna, prawna, firma, organizacja, podmiot lub inna jednostka - kupująca lub/i nabywająca, lub/i pobierająca, lub/i instalująca, lub/i użytkująca/używająca, lub/i korzystająca z OPROGRAMOWANIA.

KLUCZ USB zwany również KLUCZEM USB e-CAD® to urządzenie w postaci klucza sprzętowego USB, na którym zapisane są LICENCJE.

STRONA INTERNETOWA to witryna internetowa LICENCJODAWCY znajdująca się pod adresem internetowym www.e-cad.pl.


§ 1.
LICENCJODAWCA działa wyłącznie w dobrej wierze i dołożył wszelkich starań i staranności, aby OPROGRAMOWANIE działało poprawnie i aby spełniało ono wymagania oraz oczekiwania UŻYTKOWNIKA.

§ 2.
Przedmiotem niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ jest udzielenie UŻYTKOWNIKOWI LICENCJI wyłącznie na jednym stanowisku komputerowym w danej chwili. OPROGRAMOWANIE działa wyłącznie z KLUCZEM USB.

§ 3.
LICENCJA dopuszcza zainstalowanie OPROGRAMOWANIA na wielu stanowiskach komputerowych, z możliwością przenoszenia KLUCZA USB pomiędzy nimi. Praca możliwa jest wyłącznie na tym stanowisku komputerowym, do którego aktualnie podłączony jest KLUCZ USB.

§ 4.
KLUCZ USB nie jest objęty gwarancją. W przypadku uszkodzenia KLUCZA USB możliwa jest jego odpłatna wymiana na nowy, po uprzednim zwróceniu LICENCJODAWCY uszkodzonego KLUCZA USB. Koszt wymiany KLUCZA USB zawarty jest w cenniku na STRONIE INTERNETOWEJ. Czas jaki jest potrzebny do wymiany KLUCZA USB nie jest określony, jednak LICENCJODAWCA dokłada wszelkich starań, aby był on jak najkrótszy.
UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za poprawne warunki użytkowania/używania KLUCZA USB oraz za zapewnienie całkowitej sprawności sprzętu komputerowego, na którym jest on użytkowany/używany.
W przypadku gdy UŻYTKOWNIK utraci KLUCZ USB, traci tym samym licencję na OPROGRAMOWANIE i nie jest uprawniony do otrzymania kolejnego KLUCZA USB.

§ 5.
Prawo na użytkowanie/używanie OPROGRAMOWANIA jest wyłącznie prawem UŻYTKOWNIKA, który to OPROGRAMOWANIE kupił bez możliwości przekazania go innemu UŻYTKOWNIKOWI lub komukolwiek innemu.

§ 6.
Legalnym UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA jest ten, kto kupił OPROGRAMOWANIE za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ lub za pośrednictwem Autoryzowanych Sprzedawców LICENCJODAWCY.

§ 7.
Legalny UŻYTKOWNIK ma prawo wykonać jedną kopię bezpieczeństwa nośników (płyta CD) OPROGRAMOWANIA.

§ 8.
OPROGRAMOWANIE podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o Ochronie Praw Autorskich. Naruszenie tej Ustawy podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej i będzie egzekwowane zgodnie z bieżącymi regulacjami i zasadami prawodawstwa Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 9.
UŻYTKOWNIK kupuje OPROGRAMOWANIE takie jakie jest. LICENCJODAWCA nie gwarantuje, że pojawi się kolejna poprawka/łatka lub/i aktualizacja, lub/i kolejna wersja OPROGRAMOWANIA.

§ 10.
Kupowana lub kupiona przez UŻYTKOWNIKA wersja OPROGRAMOWANIA przeznaczona jest na konkretny system operacyjny i na konkretną platformę CAD. Zmiany jakie mogą zaistnieć lub/i zostać wprowadzone w przyszłości przez poszczególnych Producentów systemów operacyjnych lub/i platform CAD, mogą wpłynąć na działanie OPROGRAMOWANIA, dlatego UŻYTKOWNIK nie może mieć z tego tytułu żadnych roszczeń.

§ 11.
UŻYTKOWNIKOWI zabrania się:
	sprzedawania, odstępowania, pożyczania OPROGRAMOWANIA lub/i jego części,
	powielania, kopiowania, rozpowszechniania OPROGRAMOWANIA lub/i jego części,
	tworzenia opracowań będących pochodną OPROGRAMOWANIA lub/i jego części,
	modyfikowania OPROGRAMOWANIA lub/i jego części,
	ingerowania w OPROGRAMOWANIE lub/i w jego części, lub/i w jego kod źródłowy, lub/i w KLUCZ USB, lub/i w ich działanie.


§ 12.
Naruszenie jakiegokolwiek warunku UMOWY LICENCYJNEJ będzie traktowane jako jej zerwanie. Stanowi to podstawę do naliczenia i zapłacenia kary umownej przez UŻYTKOWNIKA na rzecz LICENCJODAWCY określonej jako dziesięciokrotną wartość oficjalnej ceny OPROGRAMOWANIA zawartej w cenniku na STRONIE INTERNETOWEJ, które UŻYTKOWNIK posiada lub posiadał, użytkuje/używa lub użytkował/używał. Dalsze użytkowanie/używanie OPROGRAMOWANIA jest nielegalne i podlega ściganiu z mocy Prawa.

§ 13.
LICENCJODAWCA nie gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE jest bez uszkodzeń lub/i bez wad, lub/i bez błędów. LICENCJODAWCA nie gwarantuje również, że OPROGRAMOWANIE będzie działało poprawnie, stabilnie, bez przeszkód i że spełni ono wymagania oraz oczekiwania UŻYTKOWNIKA.
LICENCJODAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niepoprawne lub/i błędne działanie OPROGRAMOWANIA.

§ 14.
LICENCJODAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, straty, szkody (w tym szkody bez ograniczeń, szkody w prowadzonej działalności, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, przerwy i opóźnienia w pracy lub/i w prowadzeniu działalności, utrata informacji lub/i wszelkie inne szkody pieniężne lub/i niepieniężne, majątkowe lub/i niemajątkowe), błędy (w tym błędy w projektach, zestawieniach, wykazach, zamówieniach) powstałe przez OPROGRAMOWANIE lub/i wynikające z jego instalowania, lub/i działania, lub/i użytkowania/używania, lub/i korzystania z niego, lub wynikające z niemożności/niemożliwości jego użytkowania/używania lub/i korzystania z niego.

§ 15.
LICENCJODAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za KLUCZ USB, w tym także za jego: działanie, niezdolność do działania, uszkodzenie, zniszczenie, utracenie.

§ 16.
UŻYTKOWNIK kupuje lub/i nabywa, lub/i pobiera, lub/i instaluje, lub/i użytkuje/używa, lub/i korzysta z OPROGRAMOWANIA wyłącznie na własną odpowiedzialność i wyłącznie na własne ryzyko. UŻYTKOWNIK bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność i całe ryzyko wynikające z wszelkiego rodzaju skutków użytkowania/używania lub/i korzystania z OPROGRAMOWANIA, lub z niemożności/niemożliwości jego użytkowania/używania lub/i korzystania z niego oraz za wszelkie wytworzone przy jego użyciu utwory, treści i materiały.

§ 17.
Na OPROGRAMOWANIE nie udziela się jakiejkolwiek gwarancji. Wyłącza się również wszelkie uprawnienia UŻYTKOWNIKA z tytułu rękojmi.

§ 18.
UŻYTKOWNIK oświadcza, że kupuje lub/i nabywa, lub/i pobiera, lub/i instaluje, lub/i użytkuje/używa, lub/i korzysta z OPROGRAMOWANIA całkowicie dobrowolnie i całkowicie z własnego wyboru i że jest świadomy, że mogą ujawniać się ewentualne niedoskonałości lub/i wady, lub/i błędy tegoż OPROGRAMOWANIA.
UŻYTKOWNIK nie może mieć podstaw do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń teraz i w przyszłości.

§ 19.
Zakup lub/i nabycie, lub/i pobranie, lub/i instalacja, lub/i użytkowanie/używanie, lub/i korzystanie z OPROGRAMOWANIA oznacza całkowitą akceptację przez UŻYTKOWNIKA niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

