
WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU DODATKU iziNorm  
   
1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania dodatku iziNorm, zwanego dalej PROGRAMEM.  
2. Firma iziSoft, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwana dalej PRODUCENTEM, udziela licencji na 
użytkowanie  
PROGRAMU osobie fizycznej lub prawnej, zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM.  
3. Licencja upoważnia UŻYTKOWNIKA do korzystania z PROGRAMU na polu eksploatacji polegającym 
na:  
• wprowadzaniu danych do pamięci komputera i zwielokrotnianiu PROGRAMU w pamięci 
komputera,  
• dostosowaniu PROGRAMU bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej i 
konfiguracji używanej przez UŻYTKOWNIKA.  
4. Licencja dotyczy także aktualizacji PROGRAMU nabywanych przez UŻYTKOWNIKA.  
5. Warunkiem uzyskania licencji oraz klucza licencyjnego jest zakupienie pakietu PROGRAMU, 
uregulowanie w całości należności, wraz z podatkiem VAT, za zakupiony PROGRAM.  
6. Licencja udzielana jest bezterminowo po wniesieniu pełnej opłaty za zakupiony PROGRAM lub na 
czas określony w przypadku płatności za PROGRAM w ratach, wynajmu lub dzierżawy PROGRAMU.  
7. UŻYTKOWNIK otrzyma klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z PROGRAMU. Klucz taki 
nadawany jest jeden raz w przypadku licencji bezterminowej i wielokrotnie w przypadku licencji 
okresowej. W uzasadnionych przypadkach klucz nadany zostanie powtórnie, po wyrażeniu zgody 
PRODUCENTA na uprzednią pisemną prośbę złożoną przez UŻYTKOWNIKA.  
8. Jedynym i wyłącznym posiadaczem autorskich praw majątkowych do PROGRAMU jest firma 
iziSoft.  
Prawa te nie są przekazywane UŻYTKOWNIKOWI.  
9. W przypadku naruszenia praw autorskich przez UŻYTKOWNIKA, odpowiedzialność z tego tytułu 
określają  
art.78, 79, 80 Ustawy z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 2000r, Nr 
80, poz. 904  
z późniejszymi zmianami)  
10. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno:  
• przenieść praw do użytkowania zakupionej przez siebie licencji na osobę trzecią bez uzyskania 
uprzedniej, pisemnej zgody PRODUCENTA,  
• kopiować, odsprzedawać wydzierżawiać, wynajmować lub przekazywać w innej formie 
PROGRAMU, bądź jego części osobie trzeciej,  
• dokonywać jakichkolwiek zmian w PROGRAMIE, przekształcać go do postaci kodu maszynowego lub 
języka programowania,  
• modyfikować, zmieniać struktury, a także stosować PROGRAM lub jego część w innym 
oprogramowaniu,  
• łamać hasła baz danych używanych w PROGRAMIE.  
11. UŻYTKOWNIK ma prawo do:  
• zainstalowania i używania PROGRAMU na stanowisku komputerowym na którym udzielono 
licencji,  
• zakupu dodatkowych licencji na użytkowanie PROGRAMU na kolejnych stanowiskach 
komputerowych po cenie ustalonej przez PRODUCENTA, bez konieczności zakupu nowego 
PROGRAMU,  
• zakupu nowych wersji PROGRAMU po cenie, ustalonej przez PRODUCENTA,  
• odpłatnej opieki serwisowej świadczonej przez PRODUCENTA i jego przedstawicieli (pośredników 
handlowych, autoryzowanych serwisantów),  
• bezpłatnego udostępniania poprawionych wersji PROGRAMU w przypadku wystąpienia w nim 
usterek w okresie 12 miesięcy od daty zakupu PROGRAMU lub jego aktualizacji, z wyjątkiem usterek 
wynikających  



ze złej konfiguracji komputera, złej instalacji PROGRAMU przeprowadzonej przez UŻYTKOWNIKA 
lub  użytkowania PROGRAMU w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania załączoną do 
PROGRAMU,  
• bezpłatnej pomocy telefonicznej lub mailowej świadczonej przez PRODUCENTA i jego  
przedstawicieli (pośredników handlowych, autoryzowanych serwisantów) w okresie 12 miesięcy od 
daty zakupu PROGRAMU lub jego nowej wersji.  
12. UŻYTKOWNIK otrzymuje PROGRAM w formie instalatora pobranego ze wskazanej lokalizacji lub 
na płycie CD-ROM wraz z instrukcją użytkowania. Płyta instalacyjna służy do zainstalowania 
PROGRAMU na stanowisku komputerowym UŻYTKOWNIKA, który ma prawo do wykonania kopii 
archiwalnej w/w nośnika.  
13. PRODUCENT udziela 12-miesięcznej gwarancji na wady fizyczne nośnika, z wyłączeniem wad 
powstałych na skutek eksploatacji niezgodnej z powszechnie przyjętymi zasadami eksploatacji 
nośników komputerowych.  
Odpowiedzialność PRODUCENTA z tytułu wad fizycznych nośnika ograniczona jest wyłącznie do 
wymiany nośnika na wolny od wad.  
14. PRODUCENT nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań UŻYTKOWNIKA w konkretnym 
zastosowaniu PROGRAMU. W interesie UŻYTKOWNIKA leży zapoznanie się z wersją PROGRAMU i 
jego możliwościami.  
15. PRODUCENT dokłada wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnie poprawnego algorytmu 
PROGRAMU, jednak nie gwarantuje jego 100-procentowej bezbłędności.  
16. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody bezpośrednie lub 
pośrednie, wynikłe z użytkowania PROGRAMU.  
17. Treść instrukcji użytkowania PROGRAMU nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 
w stosunku do PRODUCENTA.  
18. Ewentualne roszczenia ze strony UŻYTKOWNIKA nie mogą przekroczyć kwoty, za którą 
UŻYTKOWNIK zakupił PROGRAM lub jego nowszą wersję.  
19. Naruszenie warunków licencji powoduje utratę praw licencyjnych i gwarancyjnych, a ponadto 
PRODUCENT może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny 
z polskim prawodawstwem.  
20. Zainstalowanie PROGRAMU jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków licencji.  
21. Niniejsze warunki licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a  
PRODUCENTEM.  
 


