
 

Nr licencji:  XXXX-XXXXX-XXXXX-XX 

 

Komputerowy program multimedialny:   ŚMIAŁO DO SZKOŁY  
 

Liczba stanowisk komputerowych, na których można dokonać instalacji:  3 

 
I. Informacja 

 

Komputerowy program multimedialny opisany powyżej, zwany dalej „Oprogramowaniem”, został wyprodukowany przez firmę 

Nowa Era Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 

0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-13-74-376, wysokość kapitału zakładowego 627 900zł 

(wpłacony w całości), zwaną dalej „Producentem”, której przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do tego 

Oprogramowania wynikające z przepisów polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.). Korzystanie z egzemplarza Oprogramowania utrwalonego na CD-ROM,  

DVD-ROM, CD-AUDIO, pendrive lub innym nośniku przez jego Nabywcę może się więc odbywać jedynie na podstawie udzielonej 

mu przez Producenta licencji, zaś wszelkie naruszenia warunków tej licencji upoważniają Producenta do wystąpienia przeciwko 

Nabywcy z roszczeniami o zaniechanie naruszeń i odszkodowanie. 

II. Licencja i Zawarcie umowy licencji 

 

Z chwilą zainstalowania egzemplarza Oprogramowania na komputerze Nabywcy pomiędzy Producentem i Nabywcą dojdzie do 

skutku umowa licencyjna o poniższej treści. 

1. Producent udziela Nabywcy Oprogramowania na czas nieokreślony niewyłącznej licencji na korzystanie  

z egzemplarza Oprogramowania i dołączonej do niego dokumentacji poprzez zainstalowanie i wyświetlanie go na jednym 

stanowisku komputerowym Nabywcy. Dopuszcza się możliwość zainstalowania Oprogramowania na więcej niż jednym 

stanowisku komputerowym będącym w posiadaniu Nabywcy, z zastrzeżeniem, iż korzystanie z zainstalowanego 

Oprogramowania możliwe jest tylko na tym stanowisku komputerowym, do którego podłączony jest w danym momencie –  

w zależności od rodzaju Oprogramowania - klucz sprzętowy lub interfejs foniczny, którego użyto podczas instalacji 

Oprogramowania. 

 

2. Nabywcy nie wolno kopiować lub modyfikować Oprogramowania oraz dołączonej do niego dokumentacji, jak również 

wprowadzać w nim jakichkolwiek zmian lub dokonywać jego dekompilacji. 

 

3. Nabywcy nie przysługuje prawo do wypożyczania lub wynajmowania egzemplarza Oprogramowania, a także prawo do 

udzielania sublicencji. 

 

4. Naruszenie warunków niniejszej umowy licencyjnej powoduje automatycznie wygaśnięcie udzielonej licencji. 

 

III. Odpowiedzialność 

 

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia lub niemożności 

użycia Oprogramowania. W żadnym razie odpowiedzialność Producenta nie może przekroczyć ceny, jaką Nabywca zapłacił za 

Oprogramowanie. 

 

2. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Producenta nie dotyczy sytuacji, w których Nabywcą Oprogramowania jest 

konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459  

z późn. zm.).        

 

UMOWA LICENCYJNA 


