Poznań, .....................

załącznik do faktury ...............
Licencja nr .................. – program .....................
Niniejszy dokument, zwany dalej licencją, zawiera postanowienia dotyczące zasad użytkowania
oprogramowania, wiążące wytwórcę - PRO-INF Usługi informatyczne Janusz Grot, 61-612 Poznań,
ul. Czarnucha 3J, dalej określanego jako PRO-INF Poznań, oraz nabywcę, dalej określanego jako
Użytkownik programu. Instalacja oprogramowania oznacza akceptację warunków licencji.

1. PRO-INF Poznań udziela Użytkownikowi licencji na użytkowanie programu komputerowego .............
(dalej określanego jako PROGRAM) w siedzibie ..................................................... Wszelkie inne
prawa do programu, w tym prawa autorskie, są własnością wytwórcy, tj. PRO-INF Poznań.

2. Użytkownik nie ma prawa do dalszego rozpowszechniania, wypożyczania i wydzierżawiania programu

lub jego kopii. Przekazywanie praw użytkowania PROGRAMU jest dopuszczalne tylko przy
jednoczesnym przekazaniu niniejszej licencji i jej akceptacji przez nowego Użytkownika, a także
powiadomieniu o tym fakcie PRO-INF Poznań. Przeniesienie praw do użytkowania PROGRAMU
dotyczy również wszystkich nowszych wersji PROGRAMU.

3. Użytkownik ma prawo do korzystania z PROGRAMU na ilości stanowisk nie większej niż

wyszczególniona na fakturze zakupu licencji. Poprzez „stanowisko” rozumie się komputer PC lub
końcówkę sieci komputerowej, na którym stworzono możliwość załadowania programu
wykonywalnego („pliku .EXE programu”) do pamięci operacyjnej („RAM”) , albo komputer („terminal”)
na którym umożliwiono zdalny dostęp do ekranu i klawiatury komputera zawierającego program
(„serwera”).

4. Użytkownik może uruchamiać program zamiennie na komputerze domowym lub przenośnym, pod

warunkiem starannego upewnienia się, że w żadnej chwili liczba osób pracujących na programie nie
może przekroczyć zakupionej ilości stanowisk.

5. Odtworzenie lub dekompilacja PROGRAMU jest zabroniona. Użytkownik nie ma prawa do
modyfikacji, zmiany struktury, a także do stosowania PROGRAMU lub jego części w innym
oprogramowaniu.

6. PRO-INF Poznań gwarantuje poprawne działanie programu w sposób zgodny w istotnym zakresie z

dokumentacją i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych usterek. Gwarancją objęte są jedynie te
błędy w działaniu programu, które mogą być skorygowane poprzez korektę kodu źródłowego
programu. Zobowiązanie do napraw w ramach gwarancji nie obejmuje zastosowanych rozwiązań
algorytmicznych, które w momencie instalacji uznaje się za prawidłowe, ani nieprawidłowego działania
programu spowodowanego błędami w oprogramowaniu innego autorstwa, w tym także błędami w
narzędziach programistycznych używanych do tworzenia oprogramowania.

7. PRO-INF Poznań nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na
skutek błędów w PROGRAMIE, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące
następstwo użytkowania lub braku możliwości użytkowania PROGRAMU.

8. Niniejsza licencja nie daje Użytkownikowi prawa do dalszych bezpłatnych uaktualnień PROGRAMU

wynikających ze zmiany przepisów, bądź innych przyczyn - z wyjątkiem tych uaktualnień, o których
zostanie powiadomiony przez PRO-INF Poznań.

9. W przypadku naruszenia zasad z pkt. 1-5 niniejszej licencji, Użytkownik traci prawo do gwarancji, a
ponadto PRO-INF Poznań ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym.
Odstąpienie od umowy następuje również, gdy Użytkownik nie uiści w terminie należności z tytułu
zakupu praw do użytkowania PROGRAMU.

/Janusz Maciej Grot/
PRO-INF Usługi Informatyczne
Janusz Maciej Grot
ul. Czarnucha 3J, 61-612 Poznań

061 227 92 71
biuro@proinf.pl
www.proinf.pl

