LICENCJA NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU

„FAKTURY 2017”
Z chwilą instalacji Programu Licencjodawca i Licencjobiorca zawierają umowę licencji Programu
na warunkach poniżej określonych.

§ 1.
1. FIRMA ARAKS z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewicza Jakuba 5, zwana dalej
Licencjodawcą, oświadcza, że przysługuje jej prawo autorskie do programu komputerowego pod
nazwą „Faktury 2017”, zwanego dalej Programem, we wszystkich jego wersjach.

2. Licencjobiorcą Programu jest podmiot gospodarczy zarejestrowany u Licencjodawcy.
Zgłoszenie może nastąpić:

a) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w programie.
b) drogą elektroniczną poprzez e-mail z uwzględnieniem danych z pkt a)
c) faksem lub inną drogą dostępną Licencjobiorcy z uwzględnieniem danych z pkt a)

§ 2.

1. Licencjobiorca zobowiązuje się w terminie 14 dni od zainstalowania Programu stwierdzić, czy
Program odpowiada warunkom Licencjodawcy i czy go przyjmuje. Brak zgłoszenia uwag w
podanym wyżej terminie uważa się za przyjęcie programu bez zastrzeżeń.
2. Licencjodawca udziela na Program zainstalowany przez Licencjobiorcę odpłatnej, niepełnej,
niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej licencji, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w §2 pkt 5 i
upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Programu przez czas nieokreślony.

3. Warunkiem przystąpienia przez Licencjobiorcę do korzystania z Programu, jest
zaakceptowanie warunków licencji, czego potwierdzeniem jest instalacja Programu.

4. Licencjobiorca, jeżeli zdecyduje się na użytkowanie Programu i wystawił maksymalnie 20
dokumentów sprzedaży, ma obowiązek zarejestrowania się u Licencjodawcy.

5. Po wystawieniu maksymalnie 20 dokumentu sprzedaży Licencjobiorca ma obowiązek wnieść
opłatę za użytkowanie Programu w wysokości 99,00-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych zero groszy) brutto. Jako potwierdzenie dokonania wpłaty Licencjodawca wystawi
Licencjobiorcy fakturę VAT.

6. Po wniesieniu opłaty ustalonej w §2 pkt 5 Licencjobiorca otrzyma od Licencjodawcy kod
aktywacyjny uprawniający do dalszego użytkowania Programu.

7. W przypadku braku dokonania wpłaty Licencjobiorca jest zobowiązany do zaprzestania
użytkowania i wykasowania Programu

§ 3.

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady, w tym prawne Programu oraz
dokumentacji.
2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu instalacji i
użytkowania Programu.

§ 4.

Na każdy zainstalowany egzemplarz Programu zawierana jest odrębna umowa licencyjna, a
opłata wymieniona w §2 pkt.5 wnoszona jest oddzielnie dla każdej stacji korzystającej z
Programu.

§ 5.

1. Licencjobiorca obowiązany jest między innymi nie dokonywać:
a) tłumaczenia, dekodowania, poprawiania, zmiany układu i jakichkolwiek innych zmian w
wersji wynikowej Programu lub jego części.
b) zmian w bazach danych innymi, zewnętrznymi narzędziami.

2. Licencjobiorca obowiązany jest nie ujawniać stronom trzecim dostarczonych przez
Licencjobiorcę kodów aktywujących.

3. Na Licencjobiorcy spoczywa obowiązek ochrony danych przed utratą.

§ 6.

1. Licencjodawca uprawniony jest do kontroli zgodności korzystania przez Licencjobiorcę z
Programu z warunkami udzielonej licencji, w szczególności może żądać dostępu do miejsca

zainstalowania Programu oraz dostarczenia wszystkich plików wchodzących w skład Programu.

2. Licencjodawcy służy prawo rozwiązania licencji ze skutkiem natychmiastowym w razie
naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji.

§ 7.

1.Licencją objęty jest zarówno Program, w szczególności rozwiązania poszczególnych okien,
bazy danych, jak i dostarczona dokumentacja.

