
UMOWA LICENCYJNA 

Na oprogramowanie ArCon 6 Omega firmy INTERsoft Spółka z o.o. 

 

WAŻNE! 

PROSIMY TO NAJPIERW PRZECZYTAĆ. TO JEST UMOWA LICENCYJNA. 

 

FIRMA INTERsoft JEST GOTOWA UDZIELIĆ PAŃSTWU LICENCJI NA KORZYSTANIE Z ZAŁĄCZONEGO 

OPROGRAMOWANIA, JEDNAKŻE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM, ŻE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA 

PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ 

UMOWIE LICENCYJNEJ. FAKT ZAINSTALOWANIA I UŻYWANIA PRZEZ PAŃSTWA 

PROGRAMOWANIA BĘDZIE OZNACZAŁ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW LICENCJI 

OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE. KOPIOWANIE ORAZ UŻYTKOWANIE NINIEJSZEGO 

PROGRAMU KOMPUTEROWEGO LUB JEGO DOKUMENTACJI W ZAKRESIE WYKRACZAJĄCYM POZA 

ZEZWOLENIE UDZIELONE W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ JEST NIEDOZWOLONE I STANOWI 

AKT NARUSZENIA POLSKIEGO PRAWA AUTORSKIEGO. KOPIUJĄC LUB UŻYTKUJĄC NINIEJSZY 

PROGRAM KOMPUTEROWY BEZ ZEZWOLENIA FIRMY INTERsoft, NARUSZAJĄ PAŃSTWO PRAWO, 

CO STANOWI PODSTAWĘ DO POCIĄGNIĘCIA PAŃSTWA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ 

KARNEJ. 

 

 

1. Udzielenie licencji: 

A. Firma INTERsoft Spółka z o.o. udziela Państwu niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji  na korzystanie z 

niniejszego programu  komputerowego ("Oprogramowanie") oraz podręczników i innych materiałów 

("Dokumentacja") na sprzęcie będącym Państwa własnością lub pozostającym pod Państwa kontrolą, na 

warunkach określonych w niniejszej Umowie licencyjnej. Niniejsza Umowa licencyjna w danej chwili 

zezwala pojedynczemu użytkownikowi na zainstalowanie  i używanie Oprogramowania wyłącznie na 

jednym komputerze i w jednym miejscu. Umowa licencyjna zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

B. Jeżeli Oprogramowanie wymaga kodu autoryzacyjnego, to po jego zainstalowaniu mają Państwo obowiązek 

niezwłocznie zarejestrować Oprogramowanie w firmie INTERsoft w sposób podany w trakcie instalacji 

Oprogramowania. 

C. Kopia zapasowa: niniejsza Umowa licencyjna upoważnia Państwa do sporządzenia tylko jednej kopii 

archiwalnej (zapasowej) oprogramowania. Jeżeli Dokumentacja jest w formie drukowanej, nie może być 

ona kopiowana. Jeżeli Dokumentacja jest w formie elektronicznej, mogą Państwo wydrukować 1 (jeden) 

egzemplarz, którego nie wolno kopiować. 

 

2. Ograniczenia 

 

Zabronione jest: 

A. kopiowanie lub używanie oprogramowania lub dokumentacji w zakresie wykraczającym  poza zezwolenie 

udzielone w niniejszej licencji, 

B. wsteczne odtwarzanie, dekompilacja  lub dezasemblacja oprogramowania, 

C. rozpowszechnianie, wynajmowanie, użyczanie, sprzedawanie, udzielanie sublicencji lub przekazanie w inny 

sposób całości lub części oprogramowania, dokumentacji lub jakichkolwiek praw otrzymanych na 

podstawie niniejszej Umowy licencyjnej jakiejkolwiek osobie trzeciej, 

D. usuwanie, zmienianie lub zakrywanie informacji o prawach autorskich lub oznaczeń znajdujących się w 

oprogramowaniu lub dokumentacji, 

E. używanie oprogramowania lub dokumentacji poza Polską. 

 

3. Aktualizacje 

Jeżeli Oprogramowanie jest aktualizacją oprogramowania będącego przedmiotem wcześniej udzielonej Państwu 

licencji, mają Państwo obowiązek zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania, na które wcześniej udzielono licencji 

i zastąpionego przez niniejsze Oprogramowanie, w tym wszystkie kopie znajdujące się na dyskach twardych, oraz 

zwrócić zabezpieczenie sprzętowe jeśli było ono dołączone, a nie jest już wymagane. 

 

4. Gwarancje: 

Oprogramowanie jest dostarczone w postaci 'tak jak jest', bez gwarancji żadnego rodzaju. Do najwyższego stopnia 



dozwolonego przez prawo, INTERsoft jasno i wyraźnie zwalnia się z wszelkiego dawania gwarancji jakiegokolwiek 

rodzaju, włączając (ale nie tylko) zdatność do sprzedaży, odpowiedniość do określonego celu, dokładność lub 

kompletność rezultatów, staranność lub fachowość, brak niedopatrzeń oraz/lub brak wirusów. INTERsoft nie 

gwarantuje, że oprogramowanie będzie należycie operować na każdym systemie komputerowym. 

 

5. Zastrzeżenia 

Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i inne oprogramowanie techniczne są 

przewidziane jako pomoc w projektowaniu produktu i nie mogą zastąpić niezależnego testowania jego 

wytrzymałości i bezpieczeństwa, czy też użyteczności. Firma INTERsoft nie jest w żadnym wypadku 

odpowiedzialna za uzyskane wyniki. Osoby używające Oprogramowanie są odpowiedzialne za przeprowadzenie 

niezależnych procedur testowania otrzymanych wyników, łącznie z wszelkimi elementami zaprojektowanymi przy 

użyciu niniejszego oprogramowania. 

 

6. Prawa Autorskie 

Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do oprogramowania i dokumentacji należą do firmy INTERsoft i jej 

licencjodawców. Kopiowanie Oprogramowania lub Dokumentacji bez zezwolenia spowoduje automatyczne 

cofnięcie udzielonej licencji 

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności 

Ani INTERsoft ani jego pracownicy czy stowarzyszeni członkowie nie są w żadnym wypadku odpowiedzialni za 

wynikające z czegoś lub przypadkowe, pośrednie, ekonomiczne lub karne szkody, wliczając (ale nie tylko) szkody 

poniesione wskutek strat związanych z prowadzeniem interesów lub osobistymi zyskami, przerwami w biznesie, 

strat osobistych, poufnych lub związanych z interesami informacji, czy  też wszelkich innych finansowych strat, 

szkody związane z utratą prywatności lub niedopełnieniem obowiązków (wliczając wszelką służbę w dobrej wierze) 

wynikające lub związane z korzystaniem lub nieumiejętnym używaniem oprogramowania, nawet jeśli INTERsoft 

został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód 

 

8. Postanowienia ogólne 

A. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej licencji okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe 

postanowienia licencji pozostają w mocy. 

 


