
Umowa licencyjna Speech2Go (S2G)

WAŻNE - Przeczytaj uważnie przed użyciem produktu.

FIRMA HARPO SP. Z O.O. UDZIELI LICENCJI NA UŻYWANIE
ZAŁĄCZONEGO OPROGRAMOWANIA TYLKO POD WARUNKIEM
ZAAKCEPTOWANIA WSZYSTKICH ZAPISÓW NINIEJSZEJ
UMOWY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE WARUNKI,
WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE UDZIELA ZGODY NA UŻYWANIE
OPROGRAMOWANIA I W TAKIM WYPADKU ZWRÓĆ DO SPRZEDAWCY
NATYCHMIAST OPROGRAMOWANIE WRAZ Z WSZYSTKIMI ZAŁĄCZONYMI
MATERIAŁAMI. SPRZEDAWCA PRZY ZACHOWANIU POWYŻSZYCH WARUNKÓW
ZWRÓCI CENĘ ZAPŁACONĄ ZA OPROGRAMOWANIE.

Własność 
1.    To oprogramowanie (zwane dalej „oprogramowaniem”) i dołączone do
niego materiały są własnością Licencjodawcy i są chronione Ustawą o Prawach
Autorskich i prawem międzynarodowym. 

Udzielenie licencji
2.    Licencjodawca udziela nabywcy oprogramowania licencji na użytkowanie
zgodnie z poniższymi warunkami: 
(a)  z zachowaniem warunków opisanych w ustępie 2(b), Licencjobiorca może
zainstalować i używać oprogramowanie na pojedynczym komputerze LUB
zainstalować i zachować oprogramowanie na nośniku informacji takim, jak
serwer sieciowy, używany tylko do instalacji oprogramowania na komputerach
Licencjobiorcy poprzez sieć lokalną, o ile Licencjobiorca posiada licencję na
każdy z tych komputerów, na których oprogramowanie jest zainstalowane i
uruchomione. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustępie 2(b), licencji nie
wolno udostępniać, instalować lub jednocześnie używać na innych
komputerach.
(b) Licencja dla „pojedynczego użytkownika” daje prawo do instalacji i
aktywacji oprogramowania na jednym komputerze. Oprogramowanie może być
aktywowane na trzech komputerach jednocześnie, jednak nie wolno używać go
jak wersji dla wielu użytkowników. Jednoczesne użycie oprogramowania przez
więcej niż jednego użytkownika narusza warunki niniejszej Umowy Licencyjnej.
(c) Licencjobiorca wyraża zgodę na to, aby Licencjodawca lub jego prawny
przedstawiciel poddał audytowi sposób używania oprogramowania, w
szczególności zgodności z niniejszą Umową Licencyjną. Audyt może nastąpić w
dowolnym czasie, po uprzedzeniu Licencjobiorcy. W wypadku, gdy audyt
wykaże użycie oprogramowania niezgodne z niniejszą Umową Licencyjną,
Licencjobiorca zgadza się pokryć wszelkie koszty tego audytu oraz
zadośćuczynić Licencjodawcy. 
(d) Obowiązkowa aktywacja programu. Prawa licencyjny wynikające z
niniejszej Umowy mogą być ograniczone do trzydziestu (30) dni od pierwszej
instalacji Oprogramowania o ile nie dokonasz aktywacji licencjonowanej kopii
programu w sposób opisany w procedurze aktywacji Oprogramowania.
Aktywacja może być wykonana za pomocą sieci Internet lub telefonicznie
(Licencjobiorca ponosi koszty rozmowy). Techniczne zabezpieczenia



zapobiegają nielegalnemu użyciu oprogramowania. Licencjobiorca zgadza się
na użycie tych zabezpieczeń i zgadza się wypełniać niezbędne czynności
zgodne z procedurą zabezpieczenia. Licencjobiorca zgadza się dokonać
reaktywacji w razie zmian w konfiguracji swojego komputera lub wymiany
oprogramowania. Aktywacja programu polega na wymianie informacji
pomiędzy komputerem Licencjobiorcy a Licencjodawcą. Żadna z informacji o
Licencjobiorcy lub o jego komputerze nie pozwala zidentyfikować osoby ani nie
zawiera jej charakterystyki. 

Ograniczenia używania i przekazywania
3.    Oprogramowania nie wolno kopiować, za wyjątkiem następujących
sytuacji: (1) jedną kopię oprogramowania można wykonać wyłącznie w celach
zachowania kopii bezpieczeństwa; (2) oprogramowanie można przekopiować
na jeden dysk twardy pod warunkiem przechowywania oryginału wyłącznie w
celach zachowania kopii bezpieczeństwa. Materiałów drukowanych kopiować
nie wolno.
4.    Licencjobiorca może przekazać osobie trzeciej oprogramowanie wraz z
załączonymi do niego materiałami (w tym z najnowszym uaktualnieniem i
wszystkimi poprzednimi wersjami) pod warunkiem, że nie zachowa żadnej
kopii a osoba przejmująca oprogramowanie zgodzi się na warunki niniejszej
Umowy. Przekazanie kończy okres obowiązywania licencji. Licencjobiorca nie
może wypożyczać ani udzielać leasingu na oprogramowanie ani w żaden inny
sposób udzielać praw do używania oprogramowania, za wyjątkiem przekazania
na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. Niniejszy ustęp nie dotyczy
wersji próbnej oprogramowania. Licencjobiorca nie może przekazywać
odpłatnie lub za inne korzyści wersji próbnej oprogramowania. 
5.    Nabywca ani żadna osoba trzecia nie może wykonywać dekompilacji,
deasemblacji ani innych prac mających na celu odtworzenie projektu
źródłowego oprogramowania.

Ograniczona gwarancja
6.     Licencjodawca gwarantuje, że oprogramowanie będzie zasadniczo zgodne
z załączonym opisem przez okres 90 dni od daty nabycia oprogramowania.
Wszystkie pośrednie prawa wynikające z gwarancji są ograniczone do okresu
90 dni, o ile zezwala na to prawo. 
7.     Licencjodawca wyłącza wszystkie inne zobowiązania, włączając w to
sprzedawalność, wypełnianie określonych zadań innych niż opisane w
dokumentacji i odpowiedzialność za szkody powstałe przy użyciu
oprogramowania.
8.     Odpowiedzialność Licencjodawcy za wszelkie szkody i zadośćuczynienie
jest ograniczone do (a) zwrotu zapłaconej ceny, lub (b) wymiany
oprogramowania nie spełniającego warunków gwarancji, zwróconego
Licencjodawcy z paragonem lub fakturą, do wyboru przez Licencjodawcę.
Oprogramowanie, które zostało wymienione objęte jest gwarancją w
pozostałym okresie jej obowiązywania, licząc od daty zakupu pierwotnego,
wymienionego oprogramowania, lub na okres 30 dni, w zależności od tego
który z wymienionych okresów jest dłuższy.
9.     Gwarancja nie obejmuje przypadków, w których defekt oprogramowania
wynika z modyfikacji wykonanej przez nabywcę lub osobę trzecią, wypadek,



niewłaściwe (niezgodne z podręcznikiem użytkownika) używanie lub użycie w
celu niezgodnym z przeznaczeniem oprogramowania.
10.   W żadnym wypadku Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za żadne
straty, włączając w to utratę spodziewanego zysku, utratę oszczędności lub
inne następstwa wynikające z używania lub niemożności użycia
oprogramowania. 
11.   Zapisy niniejszej Umowy w razie sporu z Licencjodawcą rozstrzygane
będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
12.   Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Umowy można zadawać pisemnie
pod adresem Producenta oprogramowania: Harpo, 27 Grudnia 7, 61-737
Poznań, Polska.


