UMOWA LICENCYJNA NA PROGRAM
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
wersja android
Umowa licencyjna na oprogramowanie („Umowa”) obowiązująca od marca 2016 roku zawarta pomiędzy:
1. INVEST CONSTRUCTION o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7191520776 oraz REGON: 360407814
zwanym dalej „Licencjodawcą”, a
2. Nabywcą licencji na program UPRAWNIENIA BUDOWLANE zwanym dalej „Licencjobiorcą”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę licencji na Oprogramowanie komputerowe
UPRAWNIENIA BUDOWLANE na zasadach opisanych w dalszej części Umowy.
2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na ww. Oprogramowanie.
3. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji i dostawy ww.
Oprogramowania. Ponadto Licencjodawca oświadcza, że Oprogramowanie dostarczone Licencjobiorcy jest
wolne od wad prawnych i fizycznych oraz, że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi
wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Miejscem podpisania umowy jest miejsce siedziby LICENCJONODAWCY.

§2
DEFINICJE
1. Oprogramowanie – chroniony prawem autorskim program komputerowy pod nazwą UPRAWNIENIA
BUDOWLANE, wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z
późn. zm.), ale stanowiące integralną część Oprogramowania, służący do nauki przygotowującej do egzaminu
na uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach;
2. DEMO – wersja demonstracyjna programu zawierająca ograniczoną liczbę pytań, umożliwiająca zapoznanie
się z działaniem programu;
3. WERSJA PEŁNA – wersja umożliwiająca korzystanie ze wszystkich zasobów programu w sposób
nieograniczony czasowo;
4. LICENCJA – uprawnienie do korzystania z programu;
5. NUMER KLUCZA LICNECJI – numer umożliwiający aktywowanie wersji demonstracyjnej programu do
wersji pełnej;
6. DOKUMNETACJA – oznacza dokumentację Oprogramowania wraz z instrukcją obsługi Oprogramowania,
dostarczone przez Licencjodawcę w postaci elektronicznej wraz z Oprogramowaniem.
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§3
KOSZTY ZAKUPU LICENCJI
Licencjobiorca obowiązany jest zapłacić na rzecz Licencjodawcy kwotę wskazaną na stronie internetowej:
www.uprawnienia-budowlane.com, obejmującą koszt udzielenia licencji na ww. Oprogramowanie.

§4
PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY
1. Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej Umowy, jak również terminowego
uiszczenia zapłaty za świadczoną przez Licencjodawcę usługę.
2. Licencjobiorca ma obowiązek sprawdzenia poprawności działania Oprogramowania w wersji Demonstracyjnej
i wszelkie zgłoszenia gwarancyjne spowodowane błędami, możliwymi do wykrycia na etapie testowym, nie
będą uwzględniane.
3. Zakupiony klucz jest jednorazowy. Po wykorzystaniu klucza nie ma możliwości odblokowania pełnej wersji
programu na kolejnym urządzeniu, bądź na tym samym urządzeniu po sformatowaniu urządzenia/przywróceniu
ustawień fabrycznych.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY
1. Licencjodawca - po otrzymaniu zapłaty za usługę - jest obowiązany do udostępnienia Licencjobiorcy numeru
klucza licencji umożliwiającej aktywowanie demonstracyjnej wersji programu do wersji pełnej.
2. Licencjodawca, po otrzymaniu zapłaty za udzielenie licencji, dołączy w wersji elektronicznej instrukcję
aktywacji Oprogramowania na sprzęcie Licencjobiorcy.
§6
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
Licencjodawca oświadcza, iż jest właścicielem autorskich praw majątkowych do Oprogramowania.
§7
CZAS TRWANIA UMOWY
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy.
§8
GWARANCJA
Gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej UMOWY.
§9
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.
3. Licencjobiorca przyjmuje na siebie ryzyko wynikające ze skutków braku możliwości korzystania z programu,
ponieważ Licencjodawca udostępnia darmową wersję DEMO programu, dzięki której Licencjobiorca może
przetestować program.
4. Licencjobiorca wyraża zgodę na automatyczne wysyłanie, gromadzenie i przetwarzanie przez Licencjodawcę
jego danych osobowych.
5. Licencjobiorca nie nabywa prawa własności do programu.
6. Błędy w pytaniach lub odpowiedziach oraz aktach prawnych nie stanowią podstawy do reklamacji programu.
7. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Licencjodawcy.
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8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 , poz. 93) oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
9. Niniejsza Umowa dostępna jest na stronie internetowej www.uprawnienia-budowlane.com i aktywowanie
wersji DEMO programu do WERSJI PEŁNEJ PROGRAMU powoduje zaakceptowania warunków umowy
licencyjnej.
10. Akceptacja postanowień niniejszej umowy jest równoznaczna z własnoręcznym podpisaniem jej papierowego
odpowiednika przez Licencjobiorcę.
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