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UMOWA
Program:

Nr licencji:

Nr wersji:

UŻYTKOWNIK (nazwa, adres, NIP firmy):

Wersja sieciowa:
TAK
ilość
stan.
w sieci
NIE

Rodzaj zakupu:
1-szy egzemplarz
kolejny egzemplarz

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

Telefon/fax:
e-mail:

Numer FV, data zakupu:

1. PRZEDMIOT UMOWY LICENCYJNEJ
Przedmiotem umowy licencyjnej jest prawo do bezterminowego używania programu określonego powyżej,
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi, zwanego dalej "Produktem", a także do instalowania nowych
wersji programu przygotowanych przez Producenta w zakresie, w jakim Użytkownik nabył prawa do ich otrzymania.
Produkt składa się z programu umieszczonego na płycie CD oraz klucza licencyjnego. Dla wersji WINDOWS klucz
umieszczony jest na płycie CD razem z programem, dla wersji DOS klucz umieszczony jest na dyskietce.
2. PRAWA AUTORSKIE
Produkt jest chroniony prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami o ochronie własności intelektualnej,
jak również jest zarejestrowany w Polskim Rejestrze Oprogramowania i posiada z tego tytułu stosowną ochronę.
Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Produktu jak również prawa do załączonych materiałów
drukowanych należą do producenta.
3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Umowa zyskuje moc obowiązującą z chwilą zakupu programu (*). Producent zastrzega sobie prawo do rozwiązania
niniejszej umowy jeśli Użytkownik nie przestrzega jej postanowień.
*) W przypadku płatności ratalnej użytkownik nabywa pełne prawa do produktu z chwilą opłacenia ostatniej raty.
3.1 Użytkownik kupując Produkt nabywa prawo:
a) do instalacji i użytkowania programu na liczbie stanowisk komputerowych zgodnej z umową licencyjną (**)
b) do dokupienia licencji na dodatkowe stanowiska po cenie ustalonej przez producenta
c) do otrzymywania bezpłatnych nowych wersji programu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu
(wyłącznie przy zakupie pierwszego egzemplarza programu), przy czym program określony jako aktualizacja
zastępuje i/lub uzupełnia wersję pierwotną programu (z dnia zakupu)
d) do zakupu nowych wersji programu po upływie roku od daty zakupu programu (po cenie obowiązującej
za aktualizacje w formie abonamentu na dany rok kalendarzowy)
e) do bezpłatnych konsultacji telefonicznych i e-mailowych dotyczących działania Produktu,
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu
f) do odpłatnych szkoleń, konsultacji i wdrożeń programu (po wcześniejszym umówieniu terminu)
**) Uwaga: p. 3.1.a: W przypadku zwiększenia/zmniejszenia ilości stanowisk programów FINKA w wersji DOS,
Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wydanych wcześniej dyskietek kluczowych. Jednocześnie producent
zobowiązuje się wydać Użytkownikowi klucz zgodny z wersją programu po zmianach.
3.2. Użytkownik nie ma prawa:
a) do kopiowania programu i wykorzystywania go na innym komputerze bez dokupienia licencji na dodatkowe
stanowiska
b) do dokonywania zmian w oprogramowaniu
Naruszenie powyższego warunku powoduje utratę praw licencyjnych i może spowodować konsekwencje
prawne.
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4. PRAWA I OBOWIĄZKI PRODUCENTA
Producent nie zapewnia całkowitej bezbłędności oprogramowania, ani nie gwarantuje spełnienia wszystkich wymagań
Użytkownika, w szczególności w zakresie funkcjonalności Produktu. Producent nie gwarantuje też współpracy z innymi
wybranymi przez Użytkownika programami i urządzeniami.
Producent podejmuje starania, zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Produktu.
Producent zaleca, żeby Użytkownik zapoznał się z aktualną wersją demonstracyjną programu i jego możliwościami
przed dokonaniem zakupu.
Ewentualne roszczenia użytkownika z tytułu korzystania z programu nie mogą przekroczyć wartości zakupionego
Produktu.
4.1 Producent zobowiązuje się:
a) do niezwłocznego usuwania istotnych usterek programu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
W przypadku stwierdzenia błędu Producent udostępni Użytkownikowi poprawkę w postaci bezpłatnego
uaktualnienia programu.
b) do wymiany uszkodzonych nośników.
4.2 Producent nie jest zobowiązany:
a) do dostarczania aktualizacji oprogramowania oraz do udzielania pomocy technicznej i merytorycznej
w ramach oprogramowania FINKA, w przypadku gdy Użytkownik programu posiada nieuregulowane
należności finansowe względem TIK-SOFT Sp. z o. o.
b) do dostarczania aktualizacji oprogramowania FINKA, w przypadku gdy Użytkownik posiada zaległe
dyskietki kluczowe do programów pod DOS
c) do odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkody wyrządzone podmiotom trzecim wynikające
z użytkowania programu lub braku możliwości jego użytkowania
d) do rozwiązania innych, aniżeli istotnych problemów, które pojawią się w związku z użytkowaniem
programu
e) do świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w szczególności udzielania porad i konsultacji
oraz usuwania usterek, po upływie 12 miesięcy od daty zakupu. Użytkownik może nabyć prawo
do świadczenia takich usług drogą zakupu abonamentu na kolejny rok kalendarzowy
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
WARUNKIEM UZYSKANIA PEŁNYCH PRAW LICENCYJNYCH JEST ODESŁANIE DO PRODUCENTA
PODPISANEJ KOPII UMOWY LICENCYJNEJ.

Forma dostarczania nowych wersji:
Poczta

Adres do korespondencji, jeśli inny niż do faktury:

e-mail:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących usług i promocji oferowanych przez TIK-SOFT Sp. z o. o..
Wyrażam zgodę na udostępnienie w tym celu identyfikującego Pana/Panią adresu elektronicznego.

Akceptuję warunki umowy licencyjnej
w imieniu PRODUCENTA

UŻYTKOWNIK

...........................................................

..............................................................

/ podpis /

...........................................................

/ podpis /

..............................................................

/ pieczątka /
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