Umowa licencyjna i ograniczona gwarancja na oprogramowanie
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta między stronami, czyli firmą WBG multimedia, a Użytkownikiem w chwili
całkowitego zainstalowania Oprogramowania na dysku twardym komputera. Użytkownik, który nie akceptuje
umowy licencyjnej może przerwać instalację. Zainstalowanie Oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszej umowy.
2. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Licencji Użytkownikowi, która daje prawo do użytkowania jednej kopii
Oprogramowania na pojedynczym komputerze. Oprogramowanie jest użytkowane na pojedynczym komputerze,
wówczas gdy załadowane jest do tymczasowej pamięci RAM komputera lub zainstalowane jest w pamięci stałej
tego komputera.
3. Prawa Autorskie - Oprogramowanie jest wyłączną własnością firmy WBG multimedia i jest chronione prawem
autorskim jako odrębny przedmiot tegoż prawa. Użytkownikowi zabrania się bez uprzedniego pisemnego
zezwolenia firmy WBG multimedia odstępowania, pożyczania, powielania, tłumaczenia lub jakiejkolwiek innej
formy rozpowszechniania i udostępniania Oprogramowania oraz Instrukcji Obsługi osobom trzecim. Zabrania
się również tłumaczenia, zmieniania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w
oprogramowanie oraz tworzenie opracowań i rozszerzeń będących pochodną Oprogramowania lub Instrukcji
Obsługi za wyjątkiem przewidzianych w Oprogramowaniu tzw. Rozszerzeń funkcjonalnych.
4. Załączona Licencja stanowi dowód zawarcia umowy licencyjnej i musi być przez Użytkownika zachowana.
Użytkownik nie może wynająć lub wydzierżawić Oprogramowania, może natomiast przenieść na stałe swoje
prawa nabyte na mocy niniejszej Licencji. Warunkiem przeniesienia Praw Własności na Oprogramowanie jest
przekazanie całego Oprogramowania na oryginalnych nośnikach danych wraz z Instrukcją Obsługi i wszystkimi
materiałami towarzyszącymi. Przekazanie Praw Własności musi zawierać ostatnie uaktualnienia i wszystkie
poprzednie wersje, oraz o przekazaniu własności należy skutecznie zawiadomić WBG multimedia.
5. Legalnemu Użytkownikowi przysługuje Ograniczona Gwarancja na okres 90 dni od daty zakupu
Oprogramowania oraz w tym okresie prawo do bezpłatnej porady i informacji telefonicznej (poza kosztami
telekomunikacyjnymi). Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie funkcjonalnej zgodności Oprogramowania z
Instrukcją Obsługi. W przypadku gdy Oprogramowanie współdziała z innym oprogramowaniem innych
producentów, WBG multimedia gwarantuje zgodność swojego oprogramowania ze Specyfikacją udostępnianą
przez tych producentów. Ograniczona Gwarancja nie dotyczy całkowitej bezbłędności Oprogramowania, w
szczególności zaś tego, że zaspokoi ono wszystkie wymagania Użytkownika. Odpowiedzialność za prawidłowy
wybór i skutki stosowania Oprogramowania, a zarazem zamierzone lub uzyskane wyniki ponosi wyłącznie
Użytkownik. WBG multimedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia i straty w tym
utratę zysków, utratę informacji handlowej, ani straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności
użytkowania Oprogramowania, nawet wówczas gdy firma WBG multimedia jest zawiadomiona o możliwości
powstania takich uszkodzeń lub strat. W jakimkolwiek przypadku całkowita odpowiedzialność firmy WBG
multimedia i dystrybutorów będzie ograniczona maksymalnie do sumy zapłaconej za Oprogramowanie.
6. Całkowita odpowiedzialność firmy WBG multimedia sprowadza się, albo do zwrotu ceny zapłaconej za
Oprogramowanie albo do naprawy lub wymiany części Oprogramowania, które nie zgadzają się z Ograniczoną
Gwarancją firmy WBG multimedia, i które zostaną zwrócone WBG multimedia wraz z kopią dokumentu nabycia.
Wybór uprawnień należy do WBG multimedia. Ograniczona Gwarancja nie ma zastosowania jeśli wada
Oprogramowania jest rezultatem wypadku, niewłaściwego użytkowania, lub zastosowania oraz zainstalowania
go na wadliwym sprzęcie komputerowym lub w wypadku błędów wynikających z nieprawidłowej instalacji lub
funkcjonowania systemów operacyjnych, na których działa Oprogramowanie. Oprogramowanie jest opracowane
na stanie prawnym z daty jego produkcji.
7. Legalny Użytkownik ma prawo do nabycia na preferencyjnych warunkach aktualizacji Oprogramowania.
Wymiana wersji starej na nową jest realizowana przez firmę WBG multimedia wyłącznie dla legalnych
Użytkowników. Firma WBG multimedia dołoży wszelkich starań by Oprogramowanie było uaktualniane w
wypadku zmian przepisów prawa w zakresie istotnym dla użytkowania Oprogramowania.
8. WBG multimedia zobowiązuje się do udzielania porad i informacji za dodatkową odpłatnością, po ukończeniu
okresu gwarancji, a dotyczących funkcjonowania oprogramowania. Zakres i dostępność tych usług zależy od
aktualnych możliwości technicznych i organizacyjnych WBG multimedia.

