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1.  D E F I N I C J E  

1.1 Licencjobiorca 

Osoba, której przyznawana jest konkretna Licencja 

na oprogramowanie składające się z modułów i/lub 

programów (o ile są) wymienionych w: (i) 

odpowiednim Certyfikacie Licencji wydanym przez 

Firmę lub wygenerowanym przez jej system 

aktywacji Licencji albo (ii) inną metodą określoną 

przez Firmę.  

1.2 Oprogramowanie Firmy 

Całe oprogramowanie, które jest licencjonowane 

bezpośrednio przez Firmę lub na które Firma może 

(na podstawie dowolnych innych praw) 

udostępniać Licencje potencjalnym 

Licencjobiorcom. 

1.3 Licencjonowane oprogramowanie 

Oprogramowanie Firmy, na które udzielono Licencji 

określonemu Licencjobiorcy, w wersji bieżącej na 

czas udzielania licencji i w zakresie zgodnym z 

Certyfikatem Licencji i tą umową EULA. 

1.4 Oprogramowanie NFR 

Taka wersja Oprogramowania Firmy oznaczona jako 

NFR („Not-for-resale”, czyli „nie do odsprzedaży”), 

która udostępnia wszystkie funkcje odpowiedniego 

Oprogramowania Firmy, ale której wolno używać 

tylko w celach promocyjnych, czyli do 

prezentowania tego oprogramowania lub szkoleń w 

zakresie korzystania z niego.  

1.5 Oprogramowanie w wersji próbnej 

Taka wersja Oprogramowania Firmy oznaczona jako 

„Próbna”, która (i) udostępnia wszystkie funkcje, ale 

wolno jej używać tylko przez ograniczony czas; lub 

której (ii) można używać przez nieograniczony czas, 

ale jej funkcje są ograniczone. Oprogramowania w 

wersji próbnej mogą używać wyłącznie użytkownicy 

końcowi w celu przetestowania odpowiedniego 

Oprogramowania Firmy. 

1.6 Licencja 

Niewyłączne prawo udzielane Licencjobiorcy przez 

Firmę do używania Licencjonowanego 

oprogramowania i Powiązanej dokumentacji w 

ograniczonych ramach działań biznesowych i w 

zakresie wyszczególnionym w Certyfikacie Licencji 

(tam, gdzie ma to zastosowanie: przez wskazany w 

Certyfikacie Licencji okres) oraz podlegające tej 

umowie EULA.  

1.7 Licencja outsourcingowa 

Licencja, w ramach której Licencjobiorca ma prawo 

świadczyć usługi stronom trzecim przy użyciu 

Licencjonowanego oprogramowania. 

1.8 Licencja subskrypcyjna 

Licencja udostępniana w formie subskrypcji 

oprogramowania, na przykład na zdefiniowany 

okres, który może zostać wydłużony w wyniku 

zapłacenia kolejnych Opłat licencyjnych. 

1.9 Certyfikat Licencji 

Certyfikat wystawiony przez firmę konkretnemu 

Licencjobiorcy w celu udzielenia Licencji temu 

Licencjobiorcy. Certyfikat Licencji zawiera w 

szczególności: (i) datę udzielenia Licencji; (ii) listę 

poszczególnych modułów i programów, do 

używania których udzielono prawa do użytkowania, 

albo ich liczbę (np. liczbę serwerów, klastrów, 

terminali i połączonych urządzeń), a także 

ewentualne inne parametry Licencji; (iii) okres, 

przez który Licencjobiorcy wolno używać udzielonej 

Licencji; oraz (iv) odniesienie do bieżącej wersji 

umowy EULA, w której podano warunki, pod jakimi 

Licencjobiorcy udziela się Licencji. Firma zastrzega 

sobie prawo do określenia i (lub) zmieniania co jakiś 

czas sposobu wystawiania i (lub) dystrybucji 

Certyfikatów Licencji w zakresie dostępnych 

kanałów dystrybucji oraz metod aktywacji Licencji i 

jej uwierzytelniania. W szczególności Certyfikaty 

Licencji mogą być wystawiane (zależnie od umowy 

między Licencjobiorcą/partnerem i Firmą) w formie 

dokumentu fizycznego lub generowane przez 
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system uwierzytelniania Licencji Firmy na 

podstawie aktywacji Licencji metodą elektroniczną. 

1.10 Autoryzowany partner Firmy 

Przedsiębiorstwo autoryzowane przez Firmę do 

dystrybuowania, implementowania i konserwacji 

Oprogramowania Firmy. 

1.11 Opłata licencyjna 

Opłata za licencję, którą Licencjobiorca powinien 

płacić Firmie bezpośrednio lub pośrednio (za 

pośrednictwem Autoryzowanego partnera).  Kwota 

Opłaty licencyjnej zależy od aktualnie 

obowiązującego sugerowanego cennika 

detalicznego producenta (MSRP, Manufacturer’s 

Suggested Retail Pricelist) Firmy dla 

Licencjonowanego oprogramowania, chyba że 

Licencjobiorca i Firma uzgodnią inną kwotę Opłaty 

licencyjnej.   Niektóre oprogramowanie może być 

udostępniane przez Firmę bezpłatnie. 

1.12 Powiązana dokumentacja 

W odniesieniu do Licencjonowanego 

oprogramowania są to wszystkie materiały, 

dokumenty, specyfikacje, podręczniki techniczne, 

podręczniki użytkownika, diagramy, opisy plików i 

inne informacje pisemne (niezależnie od formy: 

może ona być fizyczna lub elektroniczna), w których 

opisano funkcje oraz używanie tego 

Licencjonowanego oprogramowania i które są 

publicznie dostępne lub w inny sposób 

przekazywane klientom do użytku z odpowiednim 

Licencjonowanym oprogramowaniem.  

1.13 Pomoc techniczna dla oprogramowania 

Opcjonalna usługa, która będzie świadczona 

Licencjobiorcy przez Firmę lub jej Autoryzowanych 

partnerów na podstawie oddzielnej umowy 

dotyczącej pomocy technicznej dla 

oprogramowania.  

2.  U Ż Y W A N I E  O P R O G R A M O W A N I A  

2.1 Przedmiot Licencji  

Po wystawieniu Certyfikatu Licencji lub 

zaakceptowaniu tej umowy EULA przez 

Licencjobiorcę Licencjobiorca uzyskuje Licencję na 

warunkach określonych w niniejszym dokumencie. 

2.2 Prawo do używania Licencjonowanego 

oprogramowania 

Firma potwierdza, że ma autoryzację do udzielania 

Licencji na Licencjonowane oprogramowanie. Obie 

strony umowy potwierdzają niniejszym, że 

Licencjobiorca nie uzyskuje ani nie uzyska prawa 

własności do Licencjonowanego oprogramowania i 

że jedyne przysługujące mu prawa do tego 

oprogramowania określono w aktualnie 

obowiązującej umowie EULA Firmy. 

W przypadku produktów oprogramowania innych 

producentów, mogących podlegać osobnym 

postanowieniom licencyjnym (na przykład bibliotek 

programów, części narzędzi programowych itp.), 

które stanowią część Oprogramowania firmy, Firma 

udostępni Licencjobiorcy co najmniej proste, 

niewyłączne i niezbywalne prawo do używania 

takich pakietów oprogramowania w celu 

korzystania z Licencjonowanego oprogramowania 

zgodnie postanowieniami w dokumencie Warunki i 

postanowienia dotyczące korzystania z 

oprogramowania innej firmy i w zakresie w nim 

określonym. Dokument ten stanowi integralną 

część umowy EULA i jest dostępny pod adresem: 

https://www.ysoft.com/en/support-services/third-

party-software-terms-and-conditions.  

2.3 Ograniczona ważność Licencji, odwołanie i 

kod wyłączający  

Do czasu otrzymania przez Firmę od Licencjobiorcy 

pełnej Opłaty licencyjnej za udzielenie Licencji 

Licencjobiorca ma jedynie tymczasowe prawo do 

używania Licencjonowanego oprogramowania, 

które jest warunkowe do czasu otrzymania 

należnej, terminowej wpłaty Opłaty licencyjnej (o 

ile jest ona należna za dane Oprogramowanie), a 

https://www.ysoft.com/en/support-services/third-party-software-terms-and-conditions
https://www.ysoft.com/en/support-services/third-party-software-terms-and-conditions
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Firma może, według własnego uznania, zapewnić 

tymczasowość i warunkowość działania 

Licencjonowanego oprogramowania przez 

wymuszenie odpowiednich środków technicznych, 

w tym aktywację kodu wyłączającego dostęp (jak 

określono poniżej) w Licencjonowanym 

oprogramowaniu.   

Firma może też cofnąć Licencję ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku niezapłacenia z 

jakiegokolwiek powodu Opłaty licencyjnej za 

używanie Licencjonowanego oprogramowania (o ile 

jest ona należna) na konto bankowe Firmy w 

terminie i w pełnej kwocie.  W takim przypadku 

Licencjobiorca ma obowiązek: (i) zwrócić wszelką 

Powiązaną dokumentację dotyczącą 

Licencjonowanego oprogramowania oraz wszelkie 

nośniki zawierające pliki instalacyjne; (ii) 

potwierdzić pisemnie, a na żądanie Firmy także 

przedstawić dowód zniszczenia wszelkich 

zapasowych instalacji i plików instalacyjnych 

Licencjonowanego oprogramowania; (iii) nie 

używać Licencjonowanego oprogramowania w 

żaden sposób; oraz (iv) umożliwić przedstawicielom 

Firmy zbadanie, czy te zobowiązania zostały 

wypełnione. 

Licencjonowane oprogramowanie może zawierać 

kod komputerowy będący w stanie automatycznie 

wyłączyć właściwe funkcje Licencjonowanego 

oprogramowania lub jego części.  Taki kod 

wyłączający może zostać aktywowany, jeśli: (i) 

Firmie nie zostanie zapłacona pełna kwota Opłaty 

licencyjnej (o ile jest ona należna); (ii) Firmie 

zostanie odmówiony uzasadniony dostęp do 

Licencjonowanego oprogramowania w celu 

okresowego resetowania takiego kodu (jeśli ma to 

zastosowanie); (iii) Licencjobiorca nie wywiązuje się 

z tej umowy EULA; albo (iv) Licencja zostanie 

wycofana lub wygaśnie. 

2.4 Niezbywalność Licencji 

O ile w tej umowie EULA nie określono inaczej, 

Licencja na Licencjonowane oprogramowanie jest 

udzielana Licencjobiorcy wyłącznie do 

wewnętrznego użytku biznesowego. Bez 

wcześniejszej wyraźnej zgody Firmy Licencjobiorcy 

nie wolno, odpłatnie lub nieodpłatnie, wymieniać 

się usługami ani płatnościami, przypisywać innym 

praw i obowiązków wynikających z udzielonej 

Licencji, wypożyczać, dzierżawić, licencjonować 

dalej ani w żaden inny sposób przekazywać 

Licencjonowanego oprogramowania czy też używać 

go jako zastawu bądź zabezpieczenia zobowiązań 

swoich lub innej osoby.  

2.5 Zmiany w Licencji 

Licencjobiorcy nie wolno używać Oprogramowania 

Firmy w zakresie wykraczającym poza udzieloną 

Licencję (np. przez zwiększenie liczby 

użytkowników, terminali lub serwerów powyżej 

dozwolonej itp.) ani używać Licencji w sposób inny, 

niż tu ustalono (np. Licencji terminala jako Licencji 

serwera itp.) bez wcześniejszej pisemnej (lub, w 

przypadku procedur elektronicznej aktywacji 

Licencji, potwierdzonej elektronicznie) zgody Firmy 

(co oznaczałoby wykroczenie poza zakres 

Certyfikatu Licencji) i bez zapłaty dodatkowych 

Opłat licencyjnych na podstawie ważnego cennika 

Firmy. W przypadku użycia Licencji na dowolne 

Oprogramowanie Firmy w sposób lub w zakresie 

innym niż dozwolony w tej umowie EULA bez 

wcześniejszej pisemnej zgody Firmy: Licencjobiorca 

zapłaci Firmie karę umowną równą dwukrotnej 

Opłacie licencyjnej za Licencję na Oprogramowanie 

Firmy, którą powinien był uzyskać, aby używać 

Oprogramowania Firmy w sposób, w jaki robi to 

faktycznie. Zapłacenie tej kary umownej nie wpływa 

na prawo Firmy do wycofania dowolnej Licencji 

udzielonej Licencjobiorcy bez przyznawania mu 

prawa do odszkodowania za już zapłacone Opłaty 

licencyjne lub ich zwrotu. 

2.6 Kopiowanie Licencjonowanego 

oprogramowania  

Licencjobiorca jest upoważniony do utworzenia 

jednej kopii zapasowej dysków/plików 

instalacyjnych Licencjonowanego oprogramowania 

i (lub) Licencjonowanego oprogramowania, chyba 

że na podstawie uzasadnionej prośby uzgodnił z 

Firmą inną liczbę kopii zapasowych. Licencjobiorcy 



Y SOFT PUBLIC 

Cały świat – Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania  Zestaw umów partnera Y Soft Corporation 3/4 

2016-07-19 S t r o n a  |  5 Wersja standardowa 

 

nie wolno używać kopii zapasowej 

Licencjonowanego oprogramowania w jego 

normalnych działaniach ani do celów szkoleniowych 

czy pokazowych. Licencjobiorca zgadza się oznaczyć 

kopię zapasową informacją dotyczącą praw 

własności intelektualnej Firmy oraz tego, że jest ona 

wyłącznie kopią zapasową, a także etykietami 

identyfikującymi z wyszczególnieniem okresu 

ważności Licencji. Oprócz tej kopii zapasowej, 

Licencjobiorcy nie wolno tworzyć kopii 

Licencjonowanego oprogramowania do żadnych 

celów. 

2.7 Modyfikowanie Licencjonowanego 

oprogramowania 

Licencjobiorcy nie wolno odtwarzać („inżynieria 

wsteczna”), dekompilować i dezasemblować 

Licencjonowanego oprogramowania ani żadnego 

innego oprogramowania Firmy, nie wolno mu też 

rekonstruować kodu źródłowego 

Licencjonowanego oprogramowania ani żadnego 

innego oprogramowania Firmy, a jeśli takie 

ograniczenie nie jest dozwolone przez mające 

zastosowanie prawo, może to robić tylko w zakresie 

minimalnym i tylko do celu wymaganego przez to 

prawo. 

2.8 Naruszenie praw dotyczących 

Licencjonowanego oprogramowania  

Licencjobiorca zobowiązuje się natychmiast 

powiadomić Firmę o wszelkich znanych mu 

przypadkach naruszenia jej praw dotyczących 

Oprogramowania Firmy, a w szczególności 

Licencjonowanego oprogramowania, oraz udzielić 

jej odpowiedniej pomocy w ustaleniu jej roszczeń 

związanych z tym naruszeniem. 

2.9 Gwarancje 

Firma gwarantuje, że Licencjonowane 

oprogramowanie przez 90 dni od jego 

zainstalowania będzie działać zgodnie ze 

specyfikacjami podanymi w Powiązanej 

dokumentacji pod warunkiem, że i) działaniu tego 

oprogramowania nie towarzyszą konflikty z 

żadnymi innymi aplikacjami u Licencjobiorcy ani w 

jego środowisku informatycznym; ii) jest ono 

używane zgodnie z Powiązaną dokumentacją; iii) 

jest ono poprawnie zainstalowane przez osobę 

przeszkoloną do tego celu (np. przez pracownika 

technicznego Firmy lub Autoryzowanego partnera 

Firmy); oraz iv) jest ono używane zgodnie ze 

specyfikacją i przeznaczeniem.  

Ponieważ Licencjonowane oprogramowanie jest na 

bieżąco aktualizowanym produktem technologii 

komputerowych danego typu i nie jest obecnie 

możliwe testowanie ani monitorowanie wszystkich 

jego potencjalnych zastosowań, Licencjobiorca 

niniejszym potwierdza, że ze względu na zmienność 

elementów środowiska, w którym to 

oprogramowanie jest używane, i ciągły rozwój 

sprzętu, na którym ono działa i z którym 

współistnieje, Firma nie może zagwarantować, że 

jest ono bezwzględnie pozbawione błędów. Mimo 

to w przypadku, gdy dla danej Licencji jest aktywna 

Pomoc techniczna dla oprogramowania 

(aktywowana automatycznie lub opcjonalnie), 

Firma dołoży wszelkich starań, aby usunąć 

zgłoszone jej przez Licencjobiorcę błędy, anomalie 

lub błędy powtarzające się oraz aby skorygować je 

za pomocą (według własnego uznania i stosownie 

do istotności błędu) poprawki („hotfix”) lub 

naprawy ogólnej (aktualizacji skumulowanych, 

aktualizacji konserwacyjnych lub nowej wersji) 

udostępnianej kwalifikującym się do tego 

użytkownikom odpowiedniej wersji 

Licencjonowanego oprogramowania. Firma 

zastrzega sobie niniejszym również prawo do 

rozstrzygania roszczeń gwarancyjnych przez 

udzielanie Licencji na nowszą wersję 

Licencjonowanego oprogramowania z 

odpowiednimi funkcjami. W okresie udzielonej 

gwarancji pomoc techniczna dla odpowiedniej 

wersji Licencjonowanego oprogramowania będzie 

udostępniana też za pośrednictwem 

Autoryzowanych partnerów Firmy.  

Firma zastrzega sobie niniejszym prawo do 

publikowania od czasu do czasu takich pakietów 

naprawczych dla dowolnego Oprogramowania 

Firmy w celu wyeliminowania usterek, anomalii lub 

ograniczonej funkcjonalności. Licencjobiorca nie 
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może rościć sobie żadnych praw wynikających z 

udzielonej gwarancji, jeśli nie zainstalował takich 

pakietów naprawczych (aktualizacji 

skumulowanych, poprawek „hotfix” i aktualizacji 

konserwacyjnych).    

Ponadto Licencjobiorca nie zachowuje żadnych 

praw wynikających z udzielonej gwarancji, jeśli nie 

zapewni Autoryzowanemu partnerowi Firmy lub 

przedstawicielowi Firmy odpowiedniej pomocy 

potrzebnej do ustalenia przyczyn i skutków 

zgłaszanej usterki, a także odpowiedniej pomocy 

przy jej wyeliminowaniu.  

Licencjobiorca ma obowiązek zgłosić swoje 

roszczenie gwarancyjne (np. w celu usunięcia 

usterki w Licencjonowanym oprogramowaniu) za 

pośrednictwem Autoryzowanego partnera Firmy, 

który dostarczył lub wdrożył Licencjonowane 

oprogramowanie. 

Opisana tutaj gwarancja nie ma zastosowania do 

Oprogramowania dostarczanego bezpłatnie. 

2.10 Używanie przez Licencjobiorcę nowszych 

wersji 

O ile w tej umowie EULA nie określono jawnie, że 

jest inaczej, Licencjobiorca może używać 

Licencjonowanego oprogramowania tylko w wersji 

wskazanej w Certyfikacie Licencji z następującymi 

wyjątkami: 

(i) Zależnie od aktywności Pomocy technicznej dla 

oprogramowania (aktywowanej 

automatycznie lub opcjonalnie) dla udzielanej 

Licencji Licencjobiorca może używać nowszych 

wersji Licencjonowanego oprogramowania 

opublikowanych przez Firmę w okresie 

aktywności Pomocy technicznej dla 

oprogramowania. 

(ii) W przypadku zdecydowania przez Firmę o 

zamianie wersji Licencjonowanego 

oprogramowania wymienionej w Certyfikacie 

Licencji na nową w wyniku naprawy usterek tej 

wersji. Wtedy Licencjobiorca może używać 

tylko wersji zamiennej Licencjonowanego 

oprogramowania udostępnionej przez Firmę 

do tego celu.  

2.11 Zobowiązania wynikające z używania 

Licencjonowanego oprogramowania 

Licencjonowanego oprogramowania wolno używać 

tylko w działaniach Licencjobiorcy, tylko pod jego 

nadzorem i na jego odpowiedzialność. Na 

Licencjobiorcy spoczywa cała odpowiedzialność za 

(a) oszacowanie i ocenę, czy i w jakim stopniu 

Licencjonowane oprogramowanie spełnia jego 

wymagania; (b) zapewnienie, że Licencjonowane 

oprogramowanie jest odpowiednio używane przez 

personel Licencjobiorcy i w jego zasobach 

komputerowych; (c) zapewnienie, że (w 

szczególności) wszystkie programy i cały sprzęt 

komputerowy używane w połączeniu z 

Licencjonowanym oprogramowaniem są 

pozbawione wad, które mogłyby negatywnie 

wpłynąć na funkcje i działanie Licencjonowanego 

oprogramowania; (d) ustanowienie stosownego 

nadzoru nad używaniem tego oprogramowania i 

procedur w organizacji Licencjobiorcy; (e) 

przygotowanie i wdrożenie planów rozwiązywania 

problemów obejmujących wymianę i ochronę (w 

tym regularne tworzenie odpowiednich kopii 

zapasowych danych, zabezpieczanie ruchu danych, 

ochronę danych i nadmiarowość kluczowych 

systemów); oraz f) używanie oprogramowania 

zgodnie z prawem dotyczącym przetwarzania 

danych osobowych, prywatnych i poufnych.  

2.12  Odpowiedzialność 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne 

bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym również 

za szkody w formie strat biznesowych, kar 

podatkowych lub innych należności na rzecz 

administracji publicznej, utratę zysków, 

pogorszenie relacji biznesowych oraz utratę bądź 

uszkodzenie danych) powstałe u Licencjobiorcy lub 

innych podmiotów, którym świadczy on usługi, w 

wyniku używania Licencjonowanego 

oprogramowania zgodnie z zawartością 

odpowiedniej Licencji albo wynikłe z używania 
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Licencjonowanego oprogramowania. Dotyczy to 

także przypadków, w których Firma została 

wcześniej powiadomiona o możliwości wystąpienia 

takich szkód. W żadnym razie odpowiedzialność 

Firmy przed Licencjobiorcą ani innymi podmiotami 

lub osobami związana z używaniem 

Oprogramowania Firmy i szkodami jakichkolwiek 

rozmiarów nie może przekroczyć Opłaty licencyjnej 

zapłaconej przez Licencjobiorcę za używanie 

Licencjonowanego oprogramowania. Ta 

odpowiedzialność pokrywa wszelkie roszczenia 

Licencjobiorcy za szkody wobec Firmy wynikłe z 

udzielenia Licencji na Licencjonowane 

oprogramowanie i używania go przez 

Licencjobiorcę. Firma nie ponosi też 

odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane 

przez (i) działania stron trzecich ani przez usługi 

przez te strony świadczone; (ii) używanie innego 

oprogramowania; (iii) zaniedbanie konserwacji 

Licencjonowanego oprogramowania, w tym 

również niezainstalowanie dostępnych pakietów 

naprawczych, ani za żadne szkody spowodowane 

przez inne oprogramowanie lub usługi 

udostępniane przez Autoryzowanych partnerów 

Firmy. 

2.13 Początek ważności Licencji oraz jej 

wygaśnięcie lub wycofanie  

Licencja jest ważna od dnia wyrażenia przez 

Licencjobiorcę zgody na postanowienia umowy 

EULA Firmy, na przykład przez zaakceptowanie 

Licencji zaprezentowanej podczas instalacji 

oprogramowania. Licencja wygasa na koniec 

okresu, na który jej udzielono. Firma może wycofać 

Licencję, jeśli Licencjobiorca naruszy tę umowę 

EULA Firmy. Niezależnie od sposobu, w jaki Licencja 

utraciła ważność, zastrzeżenia przedstawione w 

podartykułach 2.7, 2.8 i 2.11 pozostają w mocy po 

jej wygaśnięciu lub wycofaniu.  

 

SZCZEGÓLNE  TYPY  LICE NCJI  

W odpowiednich przypadkach, stosownie do typu 

uzyskanej Licencji, poniższe zastrzeżenia są 

ważniejsze od zastrzeżeń w Licencji ogólnej. 

3.  U Ż Y W A N I E  O P R O G R A M O W A N I A  

NFR 

3.1 Opłata licencyjna  

Licencja na używanie Oprogramowania NFR jest 

udzielana bezpłatnie, dlatego Licencjobiorca nie ma 

obowiązku płacenia za nią Firmie żadnej Opłaty 

licencyjnej.  

3.2 Brak gwarancji i Pomocy technicznej dla 

oprogramowania 

Firma nie udziela żadnej gwarancji ani nie 

przedstawia żadnych zapewnień dotyczących 

działania i funkcji Oprogramowania NFR. W 

przypadku Oprogramowania NFR Firma nie 

udostępnia żadnej Pomocy technicznej dla 

oprogramowania.  

Licencjobiorcy wolno używać tylko wskazanej wersji 

Oprogramowania NFR, jednak w okresie ważności 

Licencji przysługuje mu prawo do otrzymywania 

aktualizacji.  

3.3 Wycofanie Licencji 

Firma ma prawo do wycofania Licencji na używanie 

Oprogramowania NFR według własnego uznania ze 

skutkiem natychmiastowym bez żadnych 

rekompensat na rzecz Licencjobiorcy. 

4.U Ż Y W A N I E  O P R O G R A M O W A N I A  

W  W E R S J I  P R Ó B N E J  

 

4.1 Opłata licencyjna  

Licencja na używanie Oprogramowania w wersji 

próbnej jest udzielana bezpłatnie, dlatego 
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Licencjobiorca nie ma obowiązku płacenia za nią 

Firmie żadnej Opłaty licencyjnej.  

4.2 Brak gwarancji i Pomocy technicznej dla 

oprogramowania 

Firma nie udziela żadnej gwarancji ani nie 

przedstawia żadnych zapewnień dotyczących 

działania i funkcji Oprogramowania w wersji 

próbnej. W przypadku Oprogramowania w wersji 

próbnej Firma nie udostępnia żadnej Pomocy 

technicznej dla oprogramowania. 

Licencjobiorcy wolno używać tylko wskazanej wersji 

Oprogramowania w wersji próbnej, jednak w 

okresie ważności Licencji przysługuje mu prawo do 

otrzymywania aktualizacji.   

 

4.3 Wycofanie Licencji 

Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania 

w wersji próbnej jedynie przez ograniczony czas 

(zwykle trzy miesiące), tak jak opisano to w 

odpowiednim Certyfikacie Licencji, a po upływie 

takiego okresu Firma może, według własnego 

uznania, wycofać Licencję na używanie 

Oprogramowania w wersji próbnej ze skutkiem 

natychmiastowym i bez żadnych rekompensat na 

rzecz Licencjobiorcy, nawet jeśli Licencja na 

używanie Oprogramowania w wersji próbnej nie 

jest technicznie ograniczona do ustalonego okresu 

zgodnie z definicją w artykule 1.5 niniejszej umowy. 

 

5.L I C E N C J A  O U T S O U R C I N G O W A  

5.1 Certyfikat Licencji  

Oprócz informacji wymienionych w podartykule 1.9 

powyżej, w Certyfikacie Licencji wyszczególnione są 

osoby, którym Licencjobiorca może świadczyć 

usługi przy użyciu Licencjonowanego 

oprogramowania. 

5.2  Zakres Licencji  

Jeśli Licencjobiorcy udzielono Licencji 

outsourcingowej, ma on prawo do świadczenia przy 

użyciu Licencjonowanego oprogramowania usług 

stronom trzecim, ale tylko takim, które wymieniono 

w Certyfikacie Licencji.  

5.3 Odpowiedzialność Licencjobiorcy 

Jeśli Licencjobiorcy udzielono Licencji 

outsourcingowej, zachowuje on pełną 

odpowiedzialność za wszelkie działania wymienione 

w podartykule 2.11 powyżej względem osób, 

którym świadczy usługi przy użyciu 

Licencjonowanego oprogramowania. 

6.  L I C E N C J A  S U B S K R Y P C Y J N A  

6.1 Używanie nowszych wersji 

Oprócz wyjątków podanych w podartykule 2.10, 

Licencjobiorca może też używać nowszych wersji 

Licencjonowanego oprogramowania 

opublikowanych przez Firmę w czasie trwania 

subskrypcji oprogramowania, ale tylko do końca 

okresu tej subskrypcji. 

6.2  Okres Licencji i jego zakończenie 

Licencja wygasa na koniec okresu subskrypcji 

Licencjonowanego oprogramowania. Przed tym 

wygaśnięciem Licencjobiorca może wydłużyć 

Licencję, płacąc Firmie odpowiednią Opłatę 

licencyjną. W takim przypadku Licencja zostanie 

wydłużona o czas odpowiadający zapłaconej 

Opłacie licencyjnej. Licencję można wielokrotnie 

wydłużać zgodnie z powyższą procedurą. 

 

7.P R A W A  A K T U A L N E G O  

L I C E N C J O B I O R C Y  I  Z M I A N A  U M O W Y  

EULA 

7.1 Licencjobiorca, który w dowolny sposób, 

bezpośrednio lub od Autoryzowanego partnera, 
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uzyskał Licencje od Firmy przed datą wejścia wżycie 

tej wersji umowy EULA: 

(i) może używać Licencjonowanego 

oprogramowania podlegającego 

postanowieniom licencyjnym ważnym w chwili 

wystawienia powiązanej z nim Licencji, ale 

(ii) ma prawo wybrać i zaakceptować tę wersję 

przez poinformowanie Firmy pisemnie o 

swoim zamiarze i decyzji zaakceptowania tej 

wersji umowy EULA jako wiążącej 

(bezpośrednio lub przez Autoryzowanych 

partnerów Firmy i zawsze z odniesieniem do 

bieżącej wersji tego dokumentu).  

7.2 Licencjobiorca może używać Licencjonowanego 

oprogramowania podlegającego postanowieniom 

licencyjnym (postanowieniom umowy EULA) 

ważnym w chwili wystawienia Certyfikatu Licencji (i) 

— w przypadku Licencji subskrypcyjnej — do czasu 

wygaśnięcia okresu Licencji wskazanego w 

Certyfikacie Licencji lub (ii) — w przypadku Licencji 

zakupionej na ustalony lub nieograniczony okres — 

do czasu uzyskania przez Licencjobiorcę 

uaktualnienia Licencjonowanego oprogramowania. 

Po wydłużeniu subskrypcji lub uaktualnieniu 

Licencjonowanego oprogramowania Licencjobiorca 

akceptuje umowę EULA (lub ogólnie: 

postanowienia licencyjne) ważną w chwili tego 

odnowienia, wydłużenia lub uaktualnienia. 

 

8.  O B O W I Ą Z U J Ą C E  P R A W O  I  

J U R Y S D Y K C J A ,  R O Z S T R Z Y G A N I E  

S P O R Ó W  

8.1 Ta umowa EULA jest regulowana, 

interpretowana i wykonywana zgodnie z prawem 

Republiki Czeskiej. 

8.2 Wszelkie spory wynikające z tej umowy 

EULA i dotyczące jej będą ostatecznie rozstrzygane 

przez Sąd Arbitrażowy przy Czeskiej Izbie 

Gospodarczej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej, przez 

trzech arbitrów, zgodnie z regulaminem tego Sądu 

Arbitrażowego. Postępowanie będzie prowadzone 

w Pradze w języku angielskim. 

8.3 Ta umowa EULA nie podlega normom 

kolizyjnym żadnej jurysdykcji ani Konwencji 

Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów 

międzynarodowej sprzedaży towarów, których 

zastosowanie zostało jawnie wykluczone. 

 

 

Y Soft Corporation, a.s. 


