
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM 

UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. INSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB INNE 

UŻYCIE TEGO OPROGRAMOWANIA (W SZCZEGÓLNOŚCI ROZPOCZĘCIE 

UŻYTKOWANIA) OZNACZA, ŻE ZAPOZNAŁEŚ SIE Z WARUNKAMI LICENCJI, ŻE 

ZOSTAŁY ONE PRZEZ CIEBIE PRZYJĘTE DO WIADOMOŚCI I ZAAKCEPTOWANE. 

TA UMOWA LICENCYJNA JEST DOWODEM NA UDZIELENIE LICENCJI. 

 

KARTA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA 

 

Niniejsza Karta Licencyjna Użytkownika Oprogramowania ("KLUO") stanowi umowę 

pomiędzy Użytkownikiem (osobą fizyczną albo prawną) a Autorem oprogramowania 

(zwanego dalej "OPROGRAMOWANIEM"), którym jest BASOFT Sp. z o.o. z siedzibą w 

Lublinie i dotyczy OPROGRAMOWANIA na które wystawiony został dokument sprzedaży 

przez BASOFT lub jego Autoryzowanego Partnera. Do OPROGRAMOWANIA zalicza się 

programy łącznie z nośnikami, wszelkimi drukowanymi materiałami pomocniczymi oraz 

wszelką dokumentacją elektroniczną, wraz z dokumentacją "online". Poprzez akt instalacji, 

kopiowania, aktywacji  lub użytkowania w jakikolwiek inny sposób OPROGRAMOWANIA, 

Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej KLUO. Jeżeli Użytkownik nie 

akceptuje postanowień niniejszej KLUO, Autor oprogramowania odmawia udzielenia licencji 

na niniejsze OPROGRAMOWANIE. W takim wypadku, użytkowanie i kopiowanie 

OPROGRAMOWANIA jest wzbronione. OPROGRAMOWANIE chronione jest przez 

ustawodawstwo o ochronie praw autorskich oraz umowy międzynarodowe o prawach 

autorskich, jak również inne ustawy i umowy o ochronie praw własności intelektualnej. 

OPROGRAMOWANIE nie jest sprzedawane lecz licencjonowane. 

Udzielenie licencji. Użytkownik uzyskuje następujące uprawnienia na podstawie niniejszej 

KLUO: Użytkownik może zainstalować i użytkować OPROGRAMOWANIE na jednym 

urządzeniu mobilnym należącym do użytkownika. Użytkownik nabywa uprawnienia do 

użytkowania OPROGRAMOWANIA poprzez przeprowadzenie procedury aktywacji licencji 

na urządzeniu mobilnym. W tym celu niezbędne jest zapewnienie dostępu do Internetu. 

Użytkownik nabywa prawo do użytkowania OPROGRAMOWANIA na taki okres, na jaki 

dokonał zakupu licencji. Okres trwania licencji liczony jest od daty aktywacji 

OPROGRAMOWANIA. Użytkownik uprawniony jest do użytkowania wersji DEMO 

OPROGRAMOWANIA przez okres 14 dni. 

Opis innych uprawnień i ograniczeń. Przeprowadzanie przez Użytkownika odtwarzania 

("reverse engineering"), dekompilacji ("decompile") lub deasemblacji ("disassemble") 

OPROGRAMOWANIA jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji, kiedy działania takie są jasno (i 

w ściśle określonych granicach) dozwolone przez prawo właściwe niezależnie od zawartych w 

niniejszej KLUO ograniczeń. 

Odłączenie części składowych. OPROGRAMOWANIE licencjonowane jest jako całość. Jego 

części składowe nie mogą być rozdzielane. Jeden pakiet OPROGRAMOWANIA jest 

licencjonowany jako jeden, zintegrowany produkt. OPROGRAMOWANIE może być używane 

tylko w tej firmie dla której było licencjonowane. 

Najem i dzierżawa. OPROGRAMOWANIE nie może być wynajmowane lub 

wydzierżawiane.   

Przelew praw do OPROGRAMOWANIA. Użytkownik może przelać wszystkie swoje 

prawa wynikające z niniejszej KLUO tylko w ramach transakcji sprzedaży lub innego zbycia 

OPROGRAMOWANIA pod warunkiem, że użytkownik nie zatrzymuje dla siebie żadnych 

kopii. OPROGRAMOWANIE jest przekazane nowemu użytkownikowi w całości (łącznie ze 

wszystkimi częściami składowymi, nośnikami, drukowanymi materiałami pomocniczymi, 

wszelkimi usprawnieniami, niniejszą KLUO), a cesjonariusz zobowiązuje się postanowień 

niniejszej KLUO przestrzegać. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest usprawnieniem, cesja musi 

objąć wszystkie uprzednie wersje OPROGRAMOWANIA. 

Rozwiązanie KLUO. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Autor może rozwiązać 

niniejszą KLUO, jeżeli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim przypadku, 

Licencjobiorca ma obowiązek zniszczenia wszystkich kopii i wszystkich części składowych 

OPROGRAMOWANIA. 

Prawa autorskie. Wszystkie tytuły prawne i prawa autorskie odnoszące się do 

OPROGRAMOWANIA (łącznie z prawami do wszelkich obrazów, fotografii, utworów 

animowanych, audiowizualnych, tekstu i wtórnych aplikacji wchodzących w skład 

OPROGRAMOWANIA), jak również do załączonych drukowanych i elektronicznych 

materiałów pomocniczych oraz do wszelkich kopii tego OPROGRAMOWANIA stanowią 

własność Autora lub jego Autoryzowanych Partnerów. OPROGRAMOWANIE jest chronione 

przez ustawodawstwo praw autorskich i postanowienia umów międzynarodowych. 

Kopiowanie drukowanych materiałów pomocniczych OPROGRAMOWANIA jest zabronione. 

Pomoc techniczna. W kwestiach dotyczących pomocy technicznej należy zwrócić się do 

BASOFT lub Autoryzowanego Partnera. Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi niniejszej 

KLUO, jak również w celu skontaktowania się z Autoryzowanym Partnerem w jakiejkolwiek 

innej sprawie, należy zwracać się na adres podany w dokumencie zakupu 

OPROGRAMOWANIA lub na stronach internetowych. 

Rękojmia (Gwarancja) i Postanowienia Szczególne 

Ograniczenie rękojmi (gwarancji). Autor OPROGRAMOWANIA zapewnia, że 

OPROGRAMOWANIE będzie funkcjonowało w istotnym zakresie w sposób zgodny z 

załączonymi materiałami instruktażowymi przez okres 1 roku od dnia odbioru. Wszelkie 

uprawnienia z tytułu rękojmi (gwarancji) za OPROGRAMOWANIE są ograniczone do 1 roku. 

Jeżeli prawo właściwe przewiduje dłuższy (dłuższe) minimalne okresy rękojmi (gwarancji), 

wówczas znajdą zastosowanie te ostatnie przepisy. 

Uprawnienia Użytkownika. Całkowita odpowiedzialność Autora OPROGRAMOWANIA 

oraz wynikające stąd wyłączne uprawnienia Licencjobiorcy polegają na naprawie lub 

wymianie OPROGRAMOWANIA, które nie odpowiada warunkom Ograniczonej Rękojmi 

(Gwarancji) i które zostało zwrócone Autorowi OPROGRAMOWANIA lub Autoryzowanemu 

Partnerowi wraz z kopią dokumentu zakupu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia 

Użytkownika należy do Autora OPROGRAMOWANIA. Niniejsza ograniczona Rękojmia 

(Gwarancja) jest nieważna, jeśli wadliwe działanie OPROGRAMOWANIA  nastąpiło w 

wyniku wypadku, nadużycia lub jego nieprawidłowego zastosowania. Każde 

OPROGRAMOWANIE wymienione na nowy produkt będzie objęte rękojmią (gwarancją) do 

końca pierwszego okresu rękojmi (gwarancji) albo przez okres 30 dni od wymiany, przy czym 

obowiązuje ten spośród tych terminów, który upłynie później. 

WYŁĄCZENIE POZOSTAŁYCH UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI 

(GWARANCJI). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Autor 

OPROGRAMOWANIA wyłącza wszystkie swoje pozostałe obowiązki z tytułu rękojmi 

(gwarancji) zarówno sformułowane wprost, jak i wynikające z okoliczności towarzyszących 

lub przepisów. 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ. W maksymalnym zakresie 

dozwolonym przez prawo właściwe, Autor OPROGRAMOWANIA wyłącza swoją 

odpowiedzialność za jakąkolwiek inną szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi 

szkodami polegającymi na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, szkodami z tytułu utraty 

zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w 

prowadzeniu działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej, oraz innymi 

szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania lub niemożności 

używania niniejszego produktu nawet jeśli Autor OPROGRAMOWANIA został 

zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Całkowita odpowiedzialność Autora 

OPROGRAMOWANIA na podstawie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy jest w 

każdym wypadku ograniczona do sumy pieniężnej, którą licencjobiorca rzeczywiście zapłacił 

za OPROGRAMOWANIE. 


