UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
OPROGRAMOWANIA WODA, POWIETRZE i OGRZEWANIE
wersja Simple oraz Light
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.
UDZIELENIE LICENCJI
Niniejsza umowa licencyjna przyznaje Licencjobiorcy następujące prawa:
LICENCJOBIORCA OPROGRAMOWANIA SIMPLE MOŻE:
Zainstalować i użytkować dowolną ilość kopii OPROGRAMOWANIA na dowolnej ilości komputerów.
Zrobić dowolną liczbę kopii OPROGRAMOWANIA dla celów archiwizacyjnych, lub skopiować
OPROGRAMOWANIE na twardy dysk w komputerze w celach archiwizacyjnych.
Dokonać bezpłatnych uaktualnień oprogramowania w ramach danej wersji oprogramowania.
Oprogramowanie w wersji SIMPLE może być wykorzystanie jedynie do niekomercyjnego
zastosowania domowego.
LICENCJOBIORCA OPROGRAMOWANIA LIGHT MOŻE:
Zainstalować i użytkować dowolną ilość kopii OPROGRAMOWANIA na komputerze dla którego otrzymał
kod aktywacyjny. Kod ten wiązany jest z dyskiem systemowym komputera z którego był zamawiany
Program – w przypadku utraty dysku lub jego formatowania nie ma możliwości odtworzenia kodu.
Zrobić dowolną liczbę kopii OPROGRAMOWANIA dla celów archiwizacyjnych, lub skopiować
OPROGRAMOWANIE na twardy dysk w komputerze w celach archiwizacyjnych.
Dokonać bezpłatnych uaktualnień oprogramowania w ramach danej wersji oprogramowania.
Używać oprogramowania do celów komercyjnych i zarobkowych.
LICENCJOBIORCA NIE MOŻE:
Odtwarzać, dekompilować lub deasemblować OPROGRAMOWANIA.
Kopiować materiałów drukowanych towarzyszących OPROGRAMOWANIU.
Używać oprogramowania w pracy, biurze, do celów zarobkowych – w przypadku wersji SIMPLE.
PRAWA AUTORSKIE
Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące OPROGRAMOWANIA (łącznie ze wszelkimi obrazami,
rejestracjami wizyjnymi i dźwiękowymi, muzyką, tekstem i aplikacjami wchodzącymi w skład
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.
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, 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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