UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
OPROGRAMOWANIA WODA, POWIETRZE i OGRZEWANIE
licencjonowanego przez firmę Pracownia Projektowa BILAN Paweł Bilka
Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania FIRMY BILAN (zwana dalej "Umową
Licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ("Licencjobiorcą") a
FIRMĄ Pracownia Projektowa BILAN będąca wydawcą oprogramowania dotyczącą określonego powyżej
produktu ("OPROGRAMOWANIA"). Do OPROGRAMOWANIA zalicza się oprogramowanie komputera
łącznie z nośnikami, wszelkimi materiałami drukowanymi oraz wszelką dokumentację elektroniczną.
Instalując, kopiując lub używając w jakikolwiek inny sposób OPROGRAMOWANIA Licencjobiorca
zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza
się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej, powinien niezwłocznie zwrócić nie wykorzystane
produkty.
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach
autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności
intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Licencja obejmuje
korzystanie z Oprogramowania na JEDNYM wskazanym w czasie zakupu licencji komputerze.
UDZIELENIE LICENCJI
Niniejsza umowa licencyjna przyznaje Licencjobiorcy następujące prawa:
LICENCJOBIORCA OPROGRAMOWANIA MOŻE:
Zainstalować i użytkować na komputerze którego dana licencja dotyczy dowolną ilość kopii
OPROGRAMOWANIA.
Zrobić dowolną liczbę kopii OPROGRAMOWANIA dla celów archiwizacyjnych, lub skopiować
OPROGRAMOWANIE na dysk zewnętrzny w celach archiwizacyjnych.
Dokonać bezpłatnych uaktualnień oprogramowania w ramach danej wersji oprogramowania. Aktualizacja
do wersji wyższej może odbywać się za dopłatą – zależnie od postanowień cennika. Mimo publikacji wersji
wyższej Użytkownik nadal może używać wersji posiadanej.
W przypadku przeniesienia licencji na nowy komputer użytkownik może być obciążony kosztami
manipulacyjnymi związanymi z wygenerowaniem nowej licencji dla nowego stanowiska. Wysokość opłaty
podana jest w cenniku.
Za nowy komputer uważa się także modyfikacje konfiguracji komputera obejmujące w szczególności
wymianę płyty głównej, lub innych ważnych komponentów umożliwiających jednoznaczną identyfikację
urządzenia.
Dla przeniesienia licencji dla okresów rzadszych niż 2 lata opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
CESJA PRAW DO OPROGRAMOWANIA
Licencjobiorca może przekazać na stałe wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej UMOWY
LICENCYJNEJ, pod warunkiem, że osoba nabywająca prawa do OPROGRAMOWANIA zgodzi się
przestrzegać postanowień niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
LICENCJOBIORCA NIE MOŻE:
Odtwarzać, dekompilować lub deasemblować OPROGRAMOWANIA.
Kopiować materiałów drukowanych towarzyszących OPROGRAMOWANIU.
Przekazywać kopii OPROGRAMOWANIA osobom trzecim w jakiejkolwiek innej postaci niż łącznie z
komputerem na którym jest zainstalowane Oprogramowanie, i do wykorzystania na którym została
udzielona licencja.
ROZWIĄZANIE UMOWY LICENCYJNEJ
Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Licencjodawca ma prawo w każdej chwili rozwiązać
niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim wypadku
Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego składniki
PRAWA AUTORSKIE
Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące OPROGRAMOWANIA (łącznie ze wszelkimi obrazami,
rejestracjami wizyjnymi i dźwiękowymi, muzyką, tekstem i aplikacjami wchodzącymi w skład
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OPROGRAMOWANIA), jak również do załączonych materiałów drukowanych oraz wszelkich kopii
OPROGRAMOWANIA stanowią własność AUTORÓW OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE
chronione jest przez prawa autorskie i postanowienia umów międzynarodowych. Licencjobiorca winien
traktować OPROGRAMOWANIE tak samo, jak każdy inny przedmiot prawa autorskiego, z zastrzeżeniem,
że Licencjobiorca może zainstalować i kopiować OPROGRAMOWANIE zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie LICENCJOBIORCA MOŻE.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między
stronami będą rozstrzygane w drodze arbitrażu, a jeżeli nie da on rozstrzygnięcia, przez sąd właściwy dla
siedziby Licencjodawcy. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie
znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ
AUTORZY OPROGRAMOWANIA oraz firma Pracownia Projektowa BILAN nie są w żadnym wypadku
odpowiedzialni za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem używania albo niemożliwości używania
oprogramowania, w tym, bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, przerw w
prowadzeniu działalności, utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody
pieniężne) wynikające z korzystania lub niemożliwości korzystania z OPROGRAMOWANIA,
nawet jeżeli AUTORZY OPROGRAMOWANIA oraz firma Pracownia Projektowa BILAN zostali
zawiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód. AUTORZY OPROGRAMOWANIA oraz firma
Pracownia Projektowa BILAN nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki wywołane przez: błędną
instalację programów, niewłaściwą obsługę, złą interpretację wyników obliczeń, błędne wyniki obliczeń.
Całkowita odpowiedzialność AUTORÓW OPROGRAMOWANIA oraz firmy Pracownia Projektowa BILAN na
podstawie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy jest w każdym wypadku ograniczona do sumy
pieniężnej, którą nabywca rzeczywiście zapłacił za oprogramowanie.
POSTANOWIENIA INNE
Licencjobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Program danych umożliwiających identyfikację
komputera, jak również danych statystycznych.
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