Licencja na korzystanie z Oprogramowania ILUO udzielona przez producenta ILUO Sp. z o.o.
Definicje:
Producent - ILUO Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres: 05 - 500 Piaseczno, Aleja Kalin 55, wpisana pod numerem KRS 0000343683 do
rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy w kwocie 750.000,00 zł, NIP 1231200030, REGON 142138955.
Oprogramowanie ILUO - oprogramowanie komputerowe ILUO Biznes i/lub ILUO Faktura, w jednym z wariantów: START, KOMFORT,
PREMIUM, ULTIMA, do którego wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, przysługują wyłącznie Producentowi.
Licencjobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która legalnie nabyła
Oprogramowanie ILUO, oraz która zaakceptowała warunki niniejszej Licencji poprzez aktywację Oprogramowania.
Warunki Licencji:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

[Licencja] Niniejsza umowa licencyjna ma charakter licencji: niewyłącznej, ograniczonej, nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania
sublicencji, czasowej uzależnionej od okresu ważności licencji.
[Okres ważności Licencji] Okres ważności Licencji, to czas trwania licencji uzależniony od kombinacji następujących parametrów
wybranych przez Licencjobiorcę: (A) wariant Oprogramowania ILUO, (B) ilość stanowisk oraz (C) wartość nominalna Kuponu
aktywacyjnego (jednego lub więcej) użytego do aktywacji Oprogramowania ILUO. Okres ważności Licencji przyjęty dla celów określenia
w Cenniku Producenta ceny „startera” wariantu Oprogramowania dla wersji jednostanowiskowej wynosi 12 kolejnych miesięcy
kalendarzowych. Okres ważności Licencji rozpoczyna bieg w dniu aktywowania Oprogramowania ILUO przez Internet.
[Modyfikacja Okresu ważności Licencji] Na warunkach opisanych w pkt.4, Licencjobiorca może przez Internet zmodyfikować Okres
ważności Licencji przed terminem jego upływu. Okres ważności Licencji zostanie przez Producenta wyliczony na podstawie
zadeklarowanych przez Licencjobiorcę preferowanych parametrów (A), (B), (C), oraz na podstawie Cennika obowiązującego w dniu
dokonania modyfikacji - przez podanie konkretnej liczby kolejnych dni kalendarzowych i/lub miesięcy zmodyfikowanego Okresu
ważności Licencji.
Okres ważności Licencji ulega ponownemu ustaleniu (skróceniu albo wydłużeniu) w stosunku do okresu podstawowego, o którym mowa
w pkt.2 zdanie drugie, w przypadku, gdy Licencjobiorca w okresie trwania dotychczasowego Okresu ważności Licencji (przed jego
upływem) zmodyfikuje (A) wariant Oprogramowania ILUO lub/i (B) ilość stanowisk w stosunku do wartości zadeklarowanych przez niego
w procesie aktywacji. W takim przypadku Okres ważności Licencji zostaje odpowiednio zmieniony (skrócony albo wydłużony w
zależności od dokonanych zmian) oraz niewykorzystanej kwoty „na koncie” Licencjobiorcy (rozumianej jako suma wartości użytych
Kuponów aktywacyjnych (C) pomniejszona o kwotę wynikającą z okresu już wykorzystanego). Proces zmiany parametrów licencji
podlega następującym ograniczeniom:
4.1. Przełączenia na wyższy (droższy) wariant Oprogramowania ILUO (A) lub/i zwiększenia ilości stanowisk (B) - można dokonać w
dowolnym momencie;
4.2. Przełączenia na niższy (tańszy) wariant Oprogramowania ILUO (A) lub/i zmniejszenia ilości stanowisk (B) - można dokonać nie
częściej niż raz na 30 kolejnych dni kalendarzowych;
4.3. Minimalny okres ważności licencji po dokonaniu zmian wynosi 30 kolejnych dni kalendarzowych.
W każdym przypadku, o którym mowa w pkt.4, Producent powiadamia Licencjobiorcę o zmodyfikowanym Okresie ważności licencji,
przez podanie nowej konkretnej liczby kolejnych dni i/lub miesięcy ważności Licencji. Informacja ta będzie automatycznie pobrana przez
Oprogramowanie ILUO z Internetu.
[Nośniki, Dostęp do Oprogramowania] Oprogramowanie ILUO jest dostarczane przez Producenta: (i) przy zamówieniu elektronicznym w formie internetowego linka elektronicznego umożliwiającego pobranie Oprogramowania, licencji, kodów aktywacji, dostęp do
dokumentacji elektronicznej „on-line” na stronach www.iluo.pl; (ii) przy zakupie Oprogramowania w opakowaniu firmowym tzw.
„startera” - Oprogramowanie, licencja, kody aktywacji, instrukcja użytkownika - na płycie CD lub DVD oraz instrukcja startowa.
[Uprawnienia Licencjobiorcy] Licencjobiorca uzyskuje następujące uprawnienia oraz ograniczenia na podstawie niniejszej Licencji:
7.1. [Instalacja i korzystanie z wersji jednostanowiskowej] Jeżeli Licencjobiorca nabył wersję jednostanowiskową, to może zainstalować
i użytkować na komputerze wyłącznie jedną kopię wariantu Oprogramowania ILUO ; przez komputer rozumie się komputer z
pojedynczym procesorem.
7.2. [Instalacja i korzystanie z wersji wielostanowiskowej] Jeżeli Licencjobiorca nabył wersję sieciową/wielostanowiskową, to może
użytkować wariant Oprogramowania ILUO jednocześnie na komputerach w ramach sieci wewnętrznej lub zewnętrznej (Internet).
Kopię programu można zainstalować na dowolnej liczbie komputerów w organizacji Licencjobiorcy, natomiast maksymalna liczba
użytkowników jednocześnie pracujących będzie wynikała z ustawień ilości stanowisk (B) w konfiguratorze licencji Oprogramowania
ILUO.
7.3. [Instalacja i korzystanie z wersji edukacyjnej] Jeżeli Licencjobiorca nabył wersję edukacyjną (wielostanowiskową) wariantu
Oprogramowania ILUO, to może użytkować ten wariant jednocześnie na komputerach w ramach sieci wewnętrznej lub zewnętrznej
(terminal sieciowy), na dowolnej liczbie stanowisk w ramach tej samej jednostki organizacyjnej, lecz nie może wykorzystywać tego
wariantu dla żadnego celu komercyjnego oraz dla żadnego innego celu niż edukacyjny.
7.4. [Instalacja i korzystanie z wersji trial lub demonstracyjnej] Licencjobiorca ma prawo do bezterminowego korzystania z
Oprogramowania ILUO oznaczonego jako wersja „demonstracyjna”, oraz 30 dniowego korzystania z wersji „trial” w celu zapoznania
się z jego funkcjonalnością; wersji „demonstracyjnej” nie wolno wykorzystywać w celach komercyjnych, natomiast wersja „trial”
może być użytkowana komercyjnie przez okres 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia jej instalacji. Użytkownikowi nie wolno
instalować ponownie lub kolejnej wersji „trial” po wykorzystanym okresie 30 dniowym, w celu przedłużenia okresu bezpłatnego.

7.5. [Aktualizacje] W Okresie ważności Licencji, Licencjobiorca ma prawo do bezpłatnego otrzymywania od Producenta aktualizacji
(nowych zmodyfikowanych wersji) licencjonowanego wariantu Oprogramowania ILUO. Korzystanie z Aktualizacji (nowych wersji)
odbywa się na zasadach określonych niniejszą Licencją.
7.6. [Dostęp do danych archiwalnych po okresie Licencji] Po zakończeniu Okresu ważności Licencji, Licencjobiorca zachowuje prawo
dostępu do danych archiwalnych, bez prawa do możliwości wprowadzania jakichkolwiek nowych danych lub dokonywania
jakichkolwiek zmian w zarejestrowanych zbiorach, czy wystawiania nowych dokumentów.
7.7. [Pomoc techniczna] Licencjobiorca w Okresie ważności Licencji ma prawo do uzyskania pomocy technicznej od sieci partnerskiej
wskazanej na stronie internetowej Producenta www.iluo.pl oraz na zasadach i w zakresie tam określonych.
7.8. [Instrukcje obsługi i inna dokumentacja] Treść instrukcji obsługi/korzystania z danego wariantu Oprogramowania ILUO ze względu
na cykl edycyjny/produkcyjny może zawierać pewne nieścisłości lub nie uwzględniać wszystkich najnowszych zmian w funkcjach
Oprogramowania ILUO. Treść instrukcji obsługi lub innej dokumentacji nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Producenta. Informacje o zmianach w Oprogramowaniu ILUO zawarte na stronie www.iluo.pl oraz w pliku
dostarczonym z najnowszą wersją danego wariantu.
7.9. [Reklamacje nośnika] W przypadku stwierdzenia wad nośników uniemożliwiających instalację Oprogramowania ILUO, Producent
gwarantuje bezpłatną wymianę nośnika/ów na wolne od wad, jeśli wady zostaną zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od daty nabycia
Oprogramowania ILUO, jednakże nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty ich ujawnienia.
7.10. [Reklamacje Produktu] Producent nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań Licencjobiorcy w konkretnym zastosowaniu
Oprogramowania ILUO. W interesie Licencjobiorcy leży, przed zakupieniem licencji, uprzednie zapoznanie się z możliwościami
Oprogramowania ILUO w wersji demonstracyjnej lub trial.
7.11. [Ograniczenie odpowiedzialności Producenta za wady Produktu] Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
bezpośrednie i/lub pośrednie związane z użytkowaniem Oprogramowania ILUO lub związane z brakiem możliwości jego
użytkowania, z tym że wszelkie ewentualne roszczenia Licencjobiorcy ulegają ograniczeniu do wysokości zapłaconej Opłaty
Licencyjnej dotyczącej licencjonowanego wariantu Oprogramowania ILUO.
7.12. [Ochrona/zachowanie integralności Produktu] Oprogramowanie ILUO jest licencjonowane jako całość i nie może być przez
Licencjobiorcę rozdzielane ani wykorzystywane w postaci odrębnych, samodzielnych lub składowych części; Oprogramowanie ILUO
(każdy z wariantów wym. w Definicjach) stanowi jeden zintegrowany produkt prawnie chroniony.
7.13. [Zakaz podnajmu] Oprogramowanie ILUO nie może być przez Licencjobiorcę wynajmowane lub oddawane do płatnego lub
bezpłatnego używania innym podmiotom; zakaz ten dotyczy także wszelkich nośników otrzymanych jako oryginalne lub jako kopie,
dodatkowe, zamienne, uzupełniające, archiwalne itp.
7.14. [Zakaz modyfikacji, dekompilacji] Licencjobiorca nie ma w szczególności prawa do modyfikacji licencjonowanego wariantu
Oprogramowania ILUO, jego dekompilacji, adaptacji lub jakichkolwiek innych zmian bez uprzedniej zgody Producenta wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
7.15. [Utrata praw z Licencji] Producent ma prawo do rozwiązania niniejszej Licencji, gdy Licencjobiorca nie przestrzega warunków
Licencji. Producent ma w takim przypadku prawo żądać wydania mu lub zniszczenia przez Licencjobiorcę wszystkich oryginalnych
nośników oraz kopii Oprogramowania ILUO, niezależnie od innych praw przysługujących Producentowi.
7.16. [Przeniesienie praw z Licencji] Uprawnienia wynikające z niniejszej Licencji mogą być przez Licencjobiorcę przeniesione na inny
podmiot w drodze sprzedaży lub darowizny Oprogramowania ILUO za uprzednią zgodą Producenta wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności oraz pod warunkiem, że Licencjobiorca wyda temu podmiotowi Oprogramowanie ILUO w całości (kompletne tj. wraz ze
wszystkimi częściami składowymi, dokumentacją, materiałami pomocniczymi, oryginalnymi nośnikami, aktualizacjami, niniejszą
Licencją, potwierdzeniem aktywacji, kodami dostępu i aktywacji itp.), a podmiot ten - jako nowy Licencjobiorca - zobowiąże się w
pełni przestrzegać warunków niniejszej Licencji.
7.17. [Prawa do Produktu] Wszelkie prawa do Produktu pozostają wyłączną własnością Producenta. Niniejsza Licencja nie przenosi na
Licencjobiorcę żadnych praw wyłącznych czy zależnych należących do Producenta, w tym żadne prawa autorskie nie są zbywane na
rzecz Licencjobiorcy.
7.18. [Ochrona prawna Produktu] Oprogramowanie ILUO podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach
autorskich i prawach pokrewnych oraz innymi ustawami o ochronie praw własności intelektualnej; takiej samej ochronie podlegają
jego wszelkie części składowe. Wszelkie tytuły prawne i prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskie, w tym
prawa zależne oraz prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych) odnoszące się do Oprogramowania ILUO
(w tym prawa do Oprogramowania komputerowego/aplikacji i ich kodów źródłowych, wszelkich znaków graficznych, towarowych,
logo, obrazów, ikon, fotografii, utworów audiowizualnych, tekstu, zastosowanych rozwiązań technologicznych, układu i doboru
elementu na stronie, kompozycji stron, wszystkich opisów Oprogramowania ILUO, struktur katalogów, wszystkich struktur danych,
jak również do załączonych materiałów drukowanych lub ich elektronicznej postaci) stanowią własność Producenta i/lub innych
podmiotów wymienionych przez producentów.
7.19. Producent zastrzega sobie prawo do umieszczania w stopkach dokumentów drukowanych przez Oprogramowanie ILUO informacji o
nazwie Oprogramowania i Producenta.
7.20. [Aktywacja] Warunkiem uzyskania praw z niniejszej Licencji jest zapłacenie Opłaty Licencyjnej zgodnie ze złożonym zamówieniem
oraz aktywowanie Oprogramowania przez Internet.
7.21. [Zgoda na warunki Licencji] Dokonanie przez Licencjobiorcę aktywacji Oprogramowania ILUO oznacza wyrażenie przez
Licencjobiorcę zgody na warunki niniejszej Licencji.
8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Licencji wymagają opublikowania przez Producenta na stronach www.iluo.pl pod rygorem
nieważności.

