UWAGA:
Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne
WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA
Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały Użytkownika przekazane przez producenta
do Programu [Dokumentacja] są własnością intelektualną firmy ArCADiasoft Chudzik spółki jawnej z siedzibą
w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 [ ArCADiasoft ], wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000316955 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej licencjodawców, do których przysługują im autorskie prawa majątkowe.
I. Udzielenie Licencji
A. Licencja komercyjna
1. Z chwilą zakończenia procesu instalacji Programu ArCADiasoft udziela posiadaczowi legalnie nabytego
nośnika z Programem [Użytkownik] niewyłącznej i nieprzenaszalnej Licencji na korzystanie z
dostarczonego Użytkownikowi Programu lub Dokumentacji w formie elektronicznej lub drukowanej - na
zasadach określonych w niniejszych Warunkach Licencyjnych Oprogramowania.
2. Korzystanie z Programu oznacza wprowadzenie do pamięci komputera, wykorzystywanie Programu
zgodnie z jego funkcjonalnością i przechowywanie Programu.
3. Moment instalacji Programu nie wpływa na wymagalność należności dla ArCADiasoft z tytułu sprzedaży
Programu; wymagalność tej należności zostaje określona w odpowiednim dokumencie sprzedaży.
4. Dozwolona jest instalacja Programu wyłącznie na jednej jednostce komputerowej, do której Użytkownik
posiada tytuł prawny (licencja jednostanowiskowa). Dopuszczalne jest przeniesienie Programu na inną
jednostkę komputerową tego samego Użytkownika, ale wyłącznie po usunięciu Programu z poprzedniej
jednostki.
5. Licencja jest udzielana na czas oznaczony, wskazany przy instalacji Programu, w umowie, na dowodzie
sprzedaży Programu lub na otrzymanym do Programu Certyfikacie Licencji w wersji papierowej, jeżeli
taka jest dostarczana [Certyfikat Licencji].
6. W przypadku braku wskazania czasu trwania licencji zgodnie z ust.5, przyjmuje się, że licencja jest
udzielana bezterminowo.
7. Licencja nie jest ograniczona terytorialnie.
B. Licencja demonstracyjna, licencja studencka oraz dla uczestników szkoleń prowadzonych przez osoby
posiadające certyfikaty wydane przez ArCADiasoft ( patrz lit. D ).
1. Licencji demonstracyjnej, licencji studenckiej i licencji dla uczestników szkoleń udziela się na zasadach
określonych dla licencji komercyjnej, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
2. Licencję studencką może otrzymać wyłącznie Użytkownik posiadający status studenta uczelni wyższej lub
ucznia placówki oświatowej w chwili otrzymania licencji.
3. Licencję dla uczestników szkoleń mogą otrzymać wyłącznie osoby uczestniczące w szkoleniach
prowadzonych przez osoby posiadające certyfikaty wydane przez ArCADiasoft ( patrz lit. D ).
4. Licencja studencka oraz licencja dla uczestników szkoleń jest udzielana wyłącznie na czas oznaczony,
wskazany przy instalacji Programu lub na otrzymanym do Programu Certyfikacie.
5. Licencja demonstracyjna jest udzielana wyłącznie bezterminowo.
6. Licencja demonstracyjna, licencja studencka i licencja dla uczestników szkoleń mogą być wykorzystywane
wyłącznie do celów niekomercyjnych. Licencje te nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych,
w tym do projektowania komercyjnego, choćby cel zarobkowy nie został osiągnięty.
C. Licencja uczelniana
1. Licencji uczelnianej udziela się na podstawie odrębnej umowy, na zasadach określonych dla licencji
komercyjnej, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
2. Licencję uczelnianą może otrzymać wyłącznie Użytkownik, który w chwili otrzymania licencji posiada
status szkoły wyższej, placówki oświatowej lub przedsiębiorcy, którego działalność obejmuje świadczenie
usług w zakresie szkoleń i doradztwa.
3. Licencja uczelniana jest przeznaczona wyłącznie do celów edukacyjnych, może być wykorzystywana
wyłącznie w ramach zajęć dydaktycznych. W szczególności zabronione jest wykonywanie na jej podstawie
projektów komercyjnych, chociażby cel zarobkowy nie został osiągnięty.
4. Licencja uczelniana jest udzielana na czas jednego roku.
5. Dla licencji uczelnianych niniejsze Warunki Licencyjne Oprogramowania mają charakter uzupełniający i nie
stanowią zawarcia nowej umowy licencyjnej.

D. Licencja dla osób szkolących posiadających specjalistyczne certyfikaty
1. Licencji dla osób szkolących udziela się na zasadach określonych dla licencji komercyjnej, z
uwzględnieniem postanowień zawartych w odrębnym Regulaminie, który dodatkowo określa szczegółowe
obowiązki Użytkownika.
2. Licencję może otrzymać jedynie Użytkownik, który odbył specjalistyczne szkolenie i otrzymał
potwierdzający ten fakt certyfikat.
3. Zainstalowanie Programu objętego Certyfikatem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, o którym
mowa w ust.1.
4. Licencja jest udzielana na okres wskazany w Regulaminie, o którym mowa w ust.1.
II. Licencje na nowsze i poprzednie wersje Programu
Jeśli Użytkownik nabędzie z jakiegokolwiek źródła licencję opiewająca na nowszą w stosunku do posiadanej
wersję Programu, licencja na poprzednią wersję Programu wygasa z upływem 90 dni od dnia nabycia licencji
nowszej wersji Programu. W takim wypadku Użytkownik z upływem wskazanego wyżej terminu zobowiązany
jest zaprzestać używania poprzedniej wersji Programu oraz odinstalować Program w tej wersji.
III. Ograniczenia:
1. Użytkownik jest upoważniony do sporządzenia wyłącznie jednej kopii zapasowej Programu lub
Dokumentacji, z zastrzeżeniem ust.2 i ust.3.
2. Dokumentacja w formie elektronicznej może być wyłącznie jednorazowo wydrukowana, bez prawa do
powielania lub rozpowszechniania.
3. Dokumentacja w formie drukowanej nie może być kopiowana lub rozpowszechniana.
4. Zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania, tłumaczenia, przystosowywania Programu lub Dokumentacji
w całości lub w części, a także wykorzystywania w inny sposób niż opisany w niniejszej Licencji lub
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Zabrania się wstecznego odtwarzania, dekompilacji, dezasemblacji Programu lub innego uzyskiwana
informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Programu z wyjątkiem zakresu, jaki jest
wyraźnie dopuszczalny przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Zabrania się Licencjobiorcy udzielania dalszej licencji ( sublicencji ) na Program lub Dokumentację.
Przeniesienie w całości lub w części praw z licencji na inny podmiot, może nastąpić jedynie za pisemną
zgodą Licencjodawcy, który będzie uprawiony do pobrania z tego tytułu odrębnie ustalonej opłaty.
7. Przeniesienie przez Licencjobiorcę Programu lub Dokumentacji na inny podmiot nie stanowi udzielenia
temu podmiotowi sublicencji przez Licencjobiorcę ani udzielenia licencji przez Licencjodawcę. W razie
takiego przeniesienia Licencjobiorca obowiązany jest niezwłocznie odinstalować Program, usunąć go ze
wszystkich nośników wraz ze wszystkimi zapisami elektronicznymi, zniszczyć kopię Programu oraz
zwrócić Licencjodawcy licencję w postaci papierowej o ile była w tej postaci wydana.
8. Zabrania się usuwania, zmieniania, zakrywania informacji o prawach autorskich lub oznaczeń w
szczególności informacji i oznaczeń firmy ArCADiasoft, znajdujących się w Programie lub Dokumentacji.
9. Z chwilą naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych ograniczeń umowa licencyjna wygasa.
IV. Odpowiedzialność ArCADiasoft za Program lub Dokumentację
1.
2.
3.

4.

5.
6.

ArCADiasoft nie gwarantuje, iż Program lub Dokumentacja będą należycie funkcjonować w każdym
środowisku i systemie operacyjnym.
ArCADiasoft zapewnia, iż nośnik Programu lub Dokumentacji są wolne od wad technicznych,
uniemożliwiających właściwą instalację Programu lub Dokumentacji.
W przypadku wadliwości nośnika Programu lub Dokumentacji Użytkownik ma prawo do nieodpłatnej
wymiany nośnika bez możliwości odstąpienia od umowy licencyjnej i bez prawa do jakiegokolwiek
odszkodowania. Reklamację Użytkownik winien zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu się wady, jednak nie
później niż 14 dni od dnia dostarczenia Programu lub Dokumentacji. Koszt dostarczenia nośnika wolnego
od wad ponosi ArCADiasoft; w szczególnych przypadkach kosztami może obciążyć Użytkownika.
ArCADiasoft nie ponosi wobec Użytkownika lub osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki,
w tym jakiekolwiek szkody związane z używaniem i korzystaniem lub niemożnością używania i korzystania
Programu lub Dokumentacji.
Z zastrzeżeniem ust.6 ArCADiasoft nie udziela gwarancji na Program lub Dokumentację.
ArCADiasoft zapewnia, że w okresie 60 dni od dnia nabycia licencji oraz w razie udzielenia licencji na
okres krótszy, przez ten krótszy okres, Program powinien posiadać właściwości i funkcjonalności opisane w
Dokumentacji. Jeśli by tak nie było, ArCADiasoft wedle własnego wyboru podejmie w terminie określonym
w zdaniu poprzednim próbę wyeliminowania nieprawidłowości i gdyby to okazało się nieskuteczne odstąpi
od umowy albo w tym terminie odstąpi od umowy bez podejmowania próby wyeliminowania

nieprawidłowości. W razie odstąpienia od umowy ArCADiasoft zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez
niego cenę, a Użytkownik obowiązany będzie zwrócić ArCADiasoft Program i Dokumentację.
V. Zabezpieczenia Programu
A. Klucz sprzętowy
1. W przypadku zabezpieczenia Programu kluczem sprzętowym, Użytkownikowi przysługuje wyłącznie jeden
klucz, z zastrzeżeniem ust.2 i ust.3. ArCADiasoft nie ponosi odpowiedzialności za utratę klucza przez
Użytkownika lub osoby trzecie.
2. W przypadku kradzieży klucza sprzętowego Użytkownik może otrzymać klucz dodatkowy na następujących
warunkach:
a) zgłoszenie firmie ArCADiasoft faktu utraty klucza wraz potwierdzeniem zgłoszenia kradzieży na Policji i z
opisem okoliczności uprawdopodabniających jego utratę oraz w miarę możliwości przestawieniem
dowodów utraty klucza;
b) uiszczenie opłaty za klucz dodatkowy, na którą składa się: opłata manipulacyjna oraz należność za wydany
klucz sprzętowy w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem z chwili wystawienia faktury VAT.
3. ArCADiasoft zastrzega możliwość odmowy wydania klucza dodatkowego w przypadku uzasadnionej
wątpliwości co do wiarygodności złożonych dokumentów przez Użytkownika.
4. W przypadku innej utraty klucza niż kradzież Użytkownikowi nie przysługuje klucz dodatkowy.
5. W przypadku zniszczenia klucza, Użytkownikowi może zostać wydany nowy klucz po odesłaniu
ArCADiasoft zniszczonego klucza oraz wniesieniu opłaty opisanej w ust.2 lit. b)
B. Zabezpieczenie software
1. Zabezpieczenie software stanowi plik aktywacyjny, zabezpieczający Program, zawierający między innymi
imienne oznaczenie Użytkownika na danym egzemplarzu oprogramowania (imię i nazwisko) lub numer
ewidencyjny Użytkownika.
2. Po otrzymaniu zabezpieczenia software Użytkownik jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i
nieudostępnianie osobom trzecim.
3. W przypadku utraty pliku aktywacyjnego, Użytkownik otrzyma od ArCADiasoft nowy plik po wniesieniu
opłaty manipulacyjnej.
VI. Zastrzeżenia
1.
2.

3.

Program oraz Dokumentacja są przewidziane jako pomoc w projektowaniu i nie mogą zastąpić niezależnego
testowania bezpieczeństwa lub użyteczności projektowanych elementów.
Użytkownik oraz inne osoby korzystające z Program lub Dokumentacji odpowiadają za przeprowadzenie
niezależnych procedur testowania otrzymanych wyników łącznie z wszelkimi elementami
zaprojektowanymi przy użyciu Programu.
ArCADiasoft nie jest odpowiedzialny za uzyskane wyniki i wobec stanu zaawansowania techniki nie
wyklucza błędów w związku z przetwarzaniem danych dla wszystkich przypadków.

VII. Postanowienia końcowe
Niniejsza umowa licencyjna podlega prawu polskiemu.
VIII. Oświadczenie Użytkownika
Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Licencji i przyjmuje je jako obowiązujące.

