
 1 

UMOWA LICENCYJNA 
 
LICENCJA NA STANDARDOWE OPROGRAMOWANIE; DANE ORAZ I NFORMACJE WYDAWCY 
PRODUCENTA AuDaCon AG 
 
WAŻNE – PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ! 
 
Ta licencja jest częścią umowy pomiędzy Tobą - jako osobą prywatną lub prowadzącą działalność gospodarczą 
a AuDaCon AG . Poprzez instalowanie, kopiowanie, ściąganie plików, udostępnianie lub wykorzystywanie tego 
Oprogramowania zgadzasz się jednocześnie, że warunki tej licencji są wiążące. 

Według warunków zabezpieczania programów komputerowych to Oprogramowanie jest dobrze zabezpieczone. 
Prawo do kopiowania zawiera kody programu, dokumentację, wygląd, strukturę i organizację plików oraz nazwę 
Oprogramowania, logo i inne projekty oraz treści programu. Wszelkie prawa wynikające z prawa do kopiowania 
należą do Licencjodawcy, inaczej producenta, jeśli poniżej nie jest napisane inaczej. Autorskie prawa 
majątkowe do niniejszego Oprogramowania przysługują AuDaCon AG. Powyższe prawa są chronione ustawą z 
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
(Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). 
 
Oprogramowanie jest rozpowszechniane na podstawie u dzielonych i sprzedanych licencji! 

1. Przedmiot porozumienia, prawa u żytkownika 
AuDaCon AG (Licencjodawca) przyznaje użytkownikowi tego Oprogramowania (Licencjobiorcy), pod 
warunkiem, że każdy termin tego porozumienia jest spełniony, pojedyncze, lokalnie i tymczasowo zastrzeżone 
prawo na użytkowanie Oprogramowania wraz z następującymi danymi i materiałami z tym związanymi, które 
jest przedmiotem tego porozumienia, które zostały przekazane przez AuDaCon AG na ten cel. Kopia oraz 
prawa wykorzystania zwykle zostają przy Licencjodawcy i nie stają się częścią tego porozumienia.  

2. Zawarto ść licencji 
Przy całkowitym i bezwarunkowym wniesieniu opłaty za licencję Licencjobiorca otrzymuje pojedyncze, lokalnie i 
tymczasowo zastrzeżone i nie na wyłączność prawo do używania Oprogramowania oraz towarzyszącej 
dokumentacji, do jego wyłącznego użytku. Dopóki Licencjobiorca nie dokona pełnej opłaty, Licencjobiorca może 
użytkować tej licencji tylko tymczasowo. Licencjodawca może znieść prawa do użytkowania jeśli Licencjobiorca 
zalega z płatnościami, na czas opóźnienia. Wyposażenie do przetwarzania danych (to znaczy twarde dyski i 
CPU), na Oprogramowanie jest skopiowane całkowicie lub częściowo, tymczasowo lub na stałe, są 
umieszczone na terenie Licencjobiorcy i bezpośrednio należą do niego. W przypadku, gdy prawo do 
użytkowania zostanie anulowane lub wygasło z tego, czy innego powodu, Licencjobiorca musi zwrócić 
Oprogramowanie Licencjodawcy, włączając wszystkie kopie, które zrobiono lub skasowano lub zablokowane 
poprzez używanie kodów wyłączających, według wskazówek Licencjodawcy. 

3. Okres prawa do u żytkowania 
Licencja jest ważna, jeśli nie stwierdzono inaczej w oddzielnym porozumieniu, na okres dwunastu miesięcy po 
pierwszej autoryzacji. Rozciąga się automatycznie na kolejne dwanaście miesięcy, jeśli nie zostało to 
anulowane w piśmie na minimum cztery tygodnie przed końcem wygaśnięcia licencji. Rezygnacja lub zwrot 
przesyłki pocztowej lub faktur nie liczy się jako rezygnacja z licencji. Anulowanie porozumienia musi być 
szczegółowo wyrażone na piśmie. AuDaCon AG ma prawo dostosować opłaty licencyjne do obecnej sytuacji 
ekonomicznej. Warunki ważne w czasie zamawiania oprogramowania są podstawą tego porozumienia, ale tylko 
w przypadku kiedy strony wywiązują się z zawartego porozumienia. 

4. Kopiowanie 
Licencjobiorca może kopiować Oprogramowanie jeśli wymaga tego użytkowanie. Kopiowanie oznacza również 
instalację lub Oprogramowanie z nośnika danych do sprzętu komputerowego użytkownika i ładowanie tego do 
systemu użytkownika RAM. Licencjobiorca może kopiować Oprogramowanie dla potrzeb zrobienia dodatkowej 
kopii do kolejnego nośnika danych. Kopie zapasowe muszą być oznaczone jako właśnie takie. Wszystkie inne 
kopie, w szczególności kopiowanie i dystrybucja kodów programu są surowo wzbronione. 

5. Wielokrotne u żytkowanie 
Przy zmianie sprzętu komputerowego, Licencjobiorca musi skasować Oprogramowanie z całego twardego 
dysku. Nie wolno mu instalować i używać oprogramowania, który jest zaprojektowany do użycia tylko przez 
jednego użytkownika. Nie wolno używać Oprogramowania (pojedynczej licencji) na więcej niż jednym 
stanowisku komputerowym. Każda licencja oprócz takiej musi być zakupiona oddzielnie.  

6. Dystrybucja 
Licencjobiorca nie może przekazać Oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji stronie trzeciej, 
wyłączając sytuację, w której strona otrzymująca / kupująca zaakceptuje warunki tej licencji jako dla niej 
wiążące i powiadomi o tym Licencjodawcę. 

Zabronione jest rozdawanie kodów licencji i praw do użytku. Licencjobiorcy nie wolno przekazać 
Oprogramowania trzeciej stronie gdy istnieje ryzyko, że nie zaakceptuje ona warunków tej licencji. 
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Gdy Licencjobiorca otrzymuje dostęp do ważnych danych i informacji podczas używania tego Oprogramowania, 
zgadza się zatrzymać te dane i informacje załączone w nieokreślonym okresie czasu. Licencjobiorca zgadza się 
również zachować Oprogramowanie i dokumentację załączoną do programu pod warunkiem i jednym 
wyjątkiem, że to jest zgodne z warunkami tej licencji i nie ma jakiegokolwiek innego pisemnego porozumienia z 
Licencjodawcą. Oznaczenia praw kopiowania, numery seryjne, kody licencji lub każde inne identyfikatory 
programu nie mogą być usunięte lub zmienione. 

7. Dekompilacja i kolejne uruchomienia programu 
Ponowne tłumaczenie odrzuconych kodów programu na inne formy kodu programu (dekompilacja) i 
jakiekolwiek inne rodzaje ingerencji technicznej w Oprogramowanie oraz rozwoju i produkcji Oprogramowania 
są surowo wzbronione. W razie potrzeby uzyskania informacji potrzebnych do zapewnienia współpracy z innym 
pojedynczym programem komputerowym, Licencjobiorca może kupić dokumentację od Licencjodawcy, jeśli jest 
to technicznie wykonalne. Tłumaczenie, przyjęcie, ustawienie i inne ponowne przeprogramowania 
Oprogramowania, lub jego części, są dozwolone tylko gdy wymaga tego użytkowanie Oprogramowania zgodnie 
z warunkami licencji.  

8. Odpowiedzialno ść 
Przy maksimum dokładności podczas zbierania i przetwarzania danych, transferu wiedzy i procesów 
związanych z przygotowaniem Oprogramowania, nie jest możliwe całkowite wykluczenie błędów. Przetwarzanie 
produktów AuDaCon AG dokonywane jest przy najlepszej możliwej wiedzy o poprawności źródłowych danych, 
to znaczy informacji od producenta. Dlatego też AuDaCon AG wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność opartą 
na błędnych informacjach lub przetworzeniu wynikającym z danych dostarczonych do AuDaCon AG przez 
trzecią stronę. Odpowiedzialność za umyślne lub poprzez ogromne zaniedbanie nie dotyczy tej zasady. 
Odpowiedzialność jest zawsze ograniczona według praw i wartości poszczególnego produktu i dostawy danych. 

Jeśli Oprogramowanie wykazuje braki, Licencjodawca naprawi je lub dostarczy dodatkowe za porozumieniem z 
Licencjobiorcą. Licencjodawca może nie zgodzić się na sposób naprawy, który zostanie zaproponowany lub 
wybrany, jeśli będzie to podnosiło ogromnie koszty programu. W przypadku dodatkowej dostawy Licencjodawca 
jest zobowiązany do przejęcia kosztów za przewóz Oprogramowania. Jeśli Licencjodawca dostarcza 
odpowiednie Oprogramowanie żeby naprawić usterkę, wadliwe Oprogramowanie musi zostać wykasowane ze 
wszystkich systemów i nośników danych należących do Licencjobiorcy. Jeśli Licencjodawca nie może lub nie 
chce dostarczyć lub dostawa jest opóźniona z powodów związanych z odpowiedzialnością Licencjodawcy lub 
nie udaje się dokonać dodatkowej dostawy z tego, czy innego powodu, Licencjobiorca może formalnie wzywać 
swoich praw do obniżenia wartości usługi lub kompensaty wzajemnych zobowiązań. 

Dodatkowa dostawa zostaje uznana za nieudaną gdy trzy próby są nieskuteczne. Jakakolwiek rekompensata 
dla Licencjobiorcy a w szczególności strata dochodu lub inne szkody w dochodzie lub kapitale są tylko pokryte 
warunkami tej licencji. Licencjodawca jest tylko nieograniczenie odpowiedzialny za szkody umyślne lub za 
ogromne zaniedbanie. Licencjodawca jest tylko odpowiedzialny za zwykłe zaniedbanie, jeśli podstawowy 
obowiązek został nie dopełniony, który jest najważniejszy w skuteczności porozumienia licencyjnego. Przy 
zwykłym zaniedbaniu licencja będzie ograniczona do szkody typowej dla porozumienia, przewidywalnej i o 
wartości opłaty za licencję na Oprogramowanie. Okres gwarancji na rozpoznanie reklamacji na rzecz 
Licencjodawcy trwa jeden rok, odjęty od formalnego i faktycznego okresu gwarancyjnego. Wszelkie 
ograniczenia odpowiedzialności wspomniane wcześniej nie odnoszą się do roszczeń zgodnie z regulacjami 
odpowiedzialności za produkt i ze szkodami dla ciała, życia lub śmierci. Odpowiedzialność Licencjodawcy z 
powodu zaniedbania Licencjobiorcy jest wyłączona. Licencjodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności 
(nawet w przypadku zaniedbania) za żadne szkody powstałe na skutek użycia lub niewłaściwego użycia 
Oprogramowania lub załączonej dokumentacji, nawet jeśli Licencjodawca poinformowany został o możliwości 
wystąpienia takich szkód. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na takie zastrzeżenie, więc powyższy 
warunek może nie mieć zastosowania w tym przypadku. W żadnym wypadku odpowiedzialność Licencjodawcy 
za powstałe szkody nie może przekroczyć kwoty, za którą nabyte zostało niniejsze Oprogramowanie.   

9. Jurysdykcja 
Warunki Licencji podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim winny być interpretowane. 

10. Wymaganie pisemnej formy 
Inne porozumienia nie są zawierane. Jakiekolwiek przyjęcie tej licencji musi być w formie pisemnej. To również 
dotyczy jakichkolwiek zmian w umowie oraz anulowania formy pisemnej. 

11. Klauzula zerwania 
W przypadku gdy te lub inne warunki licencji są niewłaściwe lub niewykonalne obie strony muszą dojść do 
porozumienia, ekonomicznie możliwego i jak najbardziej zbliżonego do warunków licencji, bez wpływu na resztę umowy. 

 AuDaCon AG, D-97990 Weikersheim   www.audacon.com        
 
Niniejszym akceptuję warunki Licencji oraz zobowiązuję się przedstawić niniejszą akceptację w formie pisemnej. 
 
 

…………  ……….,……….…………… 
    Data, pieczęć i podpis Licencjobiorcy   


