
Umowa licencyjna nr. 41414141 na zakup oprogramowania firmy AkoSoft.pl 15.01.2013

Licencjodawca: AkoSoft Marek Czerwionka,
81-178 Gdynia, Krawiecka 9/4, NIP: 9581010736 Regon: 191311281

Licencjobiorca:
Adam Kowalski
Spokojan 345
50-580 Poznań

§ 1

1. Przedmiotem licencji jest oprogramowanie "Skrypt Ogłoszeń AkoAD 3.0 (Ogłoszenia)", wraz 
z materiałami towarzyszącymi.

§ 2

1. Licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia nie wyłącznej i nie przenoszonej licencji na
korzystanie z Oprogramowania "Skrypt Ogłoszeń AkoAD 3.0 (Ogłoszenia)" i materiałów
towarzyszących.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na okres bezterminowy.

§ 4

1. Oprogramowanie wraz z materiałami towarzyszącymi jest licencjonowane a nie 
sprzedawane.

2. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji
międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.

§ 5

1. Oprogramowanie stanowi własność licencjodawcy i nie narusza praw własności 
intelektualnej osób trzecich.

§ 6

1. Bez zgody licencjodawcy licencjobiorca nie może:

• odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać oprogramowania,

• usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych w adnotacji o prawach 
autorskich do skryptu w stopce serwisu mającej treść: „Realizacja: AkoSoft.pl” wraz z 
odnośnikiem do strony Licencjodawcy.

2. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko i wyłącznie na potrzeb własne 
lub własnego przedsiębiorstwa.

3. Licencjobiorca może dokonać cesji praw do oprogramowania, po uzyskaniu zgody 
licencjodawcy.

4. Naruszenie przez licencjobiorcę postanowień umowy traktowane będzie jako zerwanie 



umowy.

5. Naprawienie szkody licencjodawcy z racji nieprzestrzegania przez licencjobiorcę umowy 
nastąpi na zasadach powszechnie przyjętych.

§ 7

1. Pojedyncza licencja pozwala na użytkowanie oprogramowania tylko wyłącznie pod jedną 
domeną internetową: TwojaDomena.pl

§ 8

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące
następstwem używania bądź niemożności używania oprogramowania. Licencjodawca nie
odpowiada za jakiekolwiek straty wynikłe z używania Oprogramowania, w tym utratę
spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych.

2. Licencjodawca nie udziela żadnej gwarancji, że Oprogramowanie będzie działać na 
wszystkich serwerach. Zalecana jest instalacja na serwerach polecanych przez Licencjodawcę.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy licencyjnej wymagają formy pisemnej.

§ 10

1. Dokonując zakupu lub składając zamówienie skryptu w sklepie AkoSoft.pl zatwierdzasz 
niniejszą licencję.


