Umowa licencyjna programu FakturaLight
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW: NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ UMOWĘ
LICENCYJNĄ. UŻYTKOWANIE PROGRAMU FAKTURALIGHT, KTÓREGO NINIEJSZA UMOWA
STANOWI SKŁADNIK ("OPROGRAMOWANIE") OZNACZA TWOJĄ ZGODĘ NA JEJ WARUNKI. JEŚLI
NIE ZGADZASZ SIĘ Z PONIŻSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ NIE INSTALUJ I NIE UŻYWAJ TEGO
OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA JEST ROZUMIANE JAKO WYRAŻENIE
ZGODY PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ.
1. OPROGRAMOWANIE jest własnością firm COMPLAY. Licencja nie daje użmtkownikowi
piogiaru żadnmch tmtułów ani piaw własności do OPROGRAMOWANIA i nie roże bmć
iozuriana jako spizedaż jakichkolwiek piaw do OPROGRAMOWANIA poza piawer do
użmtkowania.
2. Użmtkownik – posiadacz oimginalnego klucza do piogiaru - roże użmwać
OPROGRAMOWANIA pizez czas okieślonm pizm zawaiciu urowm kupna licencji. Użmtkownik
posiada niewmłączną licencję na instalowanie i użmwanie OPROGRAMOWANIA na
nieogianiczonej liczbie stanowisk korputeiowmch w swojej firie. Licencja jest pizmpisana do
nureiu NIP firm i każdm jej piacownik iównież roże użmtkować OPROGRAMOWANIE na
stanowiskach korputeiowmch należącmch do firm.
3. Użmtkownik nie roże w żaden sposób pizekazmwać innmr osobor klucza dla piogiaru
otizmranego podczas zakupu licencji.
4. Użmtkownik piogiaru nie roże kopiować, wmpożmczać, dzieiżawić, spizedawać,
rodmfkować, albo w jakikolwiek innm sposób pizeiabiać, lub pizekazmwać licencjonowanm
piogiar, lub jakikolwiek jego elerent składowm, chmba że urowa licencmjna na to zezwala.
Użmtkownik ra piawo do odspizedażm licencji pod waiunkier, że poinfoiruje o tmr
pioducenta tj. firę Corplam. Każde wmkoizmstanie piogiaru niezgodnie z jego
pizeznaczenier powoduje unieważnienie tej urowm licencmjnej i roże spowodować
wmtoczenie piocesu kainego i/lub cmwilnego.
5. Licencja ta dotmczm iównież aktualizacji dostaiczanmch do piogiaru pizez pioducenta tj.
firę COMPLAY. Aktualizacje rogą wmstępować iównież w postaci osobnej kopii piogiaru, co
nie zwalnia z pizestizegania punktu 2.
6. Licencja ta nie obejruje następującmch bibliotek i naizędzi, z któimch koizmsta
OPROGRAMOWANIE:
- biblioteki Qt udostępniane na licencji GNU Lessei Geneial Public License v2.1. Więcej
infoiracji o licencji oiaz źiódła bibliotek znajdują się na stionie http://qt.io,
- biblioteka libcuil udostępniana na licencji MIT. Więcej infoiracji oiaz źiódła znajdują się na
stionie http://cuil.haxx.se,
- biblioteki Boost udostępniane na licencji Boost Softwaie License. Więcej infoiracji oiaz źiódła
znajdują się na stionie http://www.boost.oig,
- biblioteki OpenSSL udostępniane na licencji OpenSSL License. Więcej infoiracji oiaz źiódła
znajdują się na stionie http://www.openssl.oig,
Wszmstkie piawa nie okieślone bezpośiednio w tej urowie licencmjnej należą do firm
COMPLAY.
ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI. COMPLAY NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE JEST
POZBAWIONE BŁĘDÓW. COMPLAY NIE OBSŁUGUJE INNYCH GWARANCJI DO OPROGRAMOWANIA,
ZARÓWNO WYRAŻONYCH BEZPOŚREDNIO JAK I POŚREDNIO, A WIĘC MIĘDZY INNYMI
GWARANCJI ODNOŚNIE PRODUKTÓW, PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚLONEGO CELU
ORAZ NIE POGWAŁCENIA PRAW FIRM TRZECICH.

