UMOWA LICENCYJNA1
Niniejsza umowa2 zostaje zawarta pomiędzy: ARCHES BIURO Finansowo-Rachunkowe Henryk
Jankowiak z siedzibą w Malborku ul. Żeromskiego 36, zwanym dalej „Licencjodawcą”, a Nabywcą
zwanym dalej „Licencjobiorcą”

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są warunki użytkowania programu komputerowego „Sprawozdanie finansowe”, zwanego dalej „Programem”, na wyłączne potrzeby Licencjobiorcy.
2. Użytkowanie programu odbywa się na udostępnionym serwerze przez Licencjodawcę przez okres
12 m-cy od dnia zakupu przez 24 godzin i 7 dni w tygodniu.

§ 2 Warunki licencji
1. Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą i jedynym prawnym właścicielem programu oraz, że
program jest wytworem oryginalnym i nie narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych
innych twórców, przepisów o ochronie znaków towarowych i wynalazczości.
2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji upoważniającej
Licencjobiorca do korzystania z programu w określonej w fakturze liczbie formularzy3 Sprawozdań finansowych na dany rok w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu wskazanego w fakturze,
z zastrzeżeniem punktu 3.
3. Po upływie okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w punkcie 2, umowa ulega rozwiązaniu. Może być ona przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy, o ile Licencjobiorca przed
upływem 12 m-cy od dnia zakupu poprzedniego formularza sprawozdania finansowego złoży
zamówienie na kolejny okres tego samego podmiotu.
4. Nowe warunki korzystania z oprogramowania będą ustalane corocznie wskazane w cenniku na
stronie internetowej.
5. Potwierdzeniem licencji na każdy rok obowiązywania jest faktura zakupu wraz z dowodem zapłaty.
6. Licencjobiorca nie ma prawa do kopiowania Programu, jego użyczania lub najmu. Licencjobiorca
może robić kopie wyłącznie dla archiwizacji wyłącznie w PDF.
7. Zabronione jest dokonywanie tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek
innych zmian lub modyfikacji w programie. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej zmiany
stanowią naruszenie prawa autorskiego i niniejszej Umowy.
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Uwaga – warunki te mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do nabywców programu niebędących konsumentami
Umowę licencyjną należy czytać łącznie z Warunkami sprzedaży oraz cennikiem na dany rok.
Liczba formularzy należy rozumieć każdy komplet formularzy dla jednego podmiotu gospodarczego
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8. Cesja, najem lub dzierżawa programu Sprawozdanie finansowe stanowią naruszenie umowy Licencyjnej i niniejszej umowy nie może być wynajmowane lub wydzierżawiane przez Licencjobiorcę.
9. Deasemblacja, dekompilacja lub jakiekolwiek inne zwielokrotnianie programu Sprawozdanie finansowe lub tłumaczenie jego formy stanowi naruszenie odpowiednich przepisów obowiązującego
prawa.
10. Ograniczenia odpowiedzialności za szkodę oraz postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi Program Sprawozdanie finansowe dostarczane jest w formie „takiej, jakie jest”. Licencjobiorca bierze
na siebie ryzyko wynikające z użytkowania Oprogramowania Sprawozdanie finansowe. Licencjodawca Oprogramowania Sprawozdanie finansowe nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi, że
Program Sprawozdanie finansowe będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz że
spełni oczekiwania Licencjobiorcy. Licencjodawca Oprogramowania Sprawozdanie finansowe nie
odpowiada za jakiekolwiek straty wynikłe z używania Oprogramowania Sprawozdanie finansowe,
w tym utratą spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń lub
programów zastępczych. Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania Sprawozdanie finansowe i odszkodowanie dla Licencjobiorcy ograniczona
jest do wysokości wniesionych przez Licencjobiorcę opłat na rzecz Licencjodawcy.

§ 3 Warunki Gwarancji
1. Licencjobiorcy przysługuje gwarancja na okres 12 miesięcy od dnia nabycia Programu przez
Licencjobiorcę od Licencjodawcy lub od dnia przedłużenia umowy licencyjnej.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie poprawność zapisu danych na nośnikach zapisu.
3. Gwarancja nie obejmuje w szczególności szkód wynikłych z wadliwego działania komputera
lub systemu operacyjnego, szkód spowodowanych przez wadliwe działanie sieci energetycznej,
uszkodzeń na nośnikach, na których Program jest przechowywany i użytkowany oraz innych
błędów wynikających z niewłaściwego użytkowania nośnika.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Informacje o nowych wersjach Programu są dostępne na stronie internetowej Licencjodawcy
www.sprawozdanie finansowe.com.pl
2. W przypadkach nieuregulowanych powyższą Umową Licencyjną i Warunkami Gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo autorskie.
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