Licencja na nieodpłatną wersję oprogramowania AVOCADO Shipping
Przed rozpoczęciem użytkowania/zainstalowaniem programu należy zapoznać się z
poniższym tekstem. Stanowi on prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest
Oprogramowanie. W przypadku braku akceptacji postanowień niniejszej Umowy należy
zrezygnować z instalacji i jakiegokolwiek innego wykorzystywania Oprogramowania,
którego dotyczy licencja.
Licencjodawca - YOSI.PL Władysław Kuć, Wojciech Mazgaj s.c. z siedzibą w Krakowie,
31-409 Kraków, ul. Woronicza 7A, REGON: 122480103.
Licencjobiorca – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu
zobowiązań oraz nabywania praw.
Oprogramowanie - oprogramowanie AVOCADO Shipping, umożliwiające integrację z
firmami kurierskimi i skracające proces przygotowania przesyłki zainstalowane na Platformie
Sprzętowej.
Jeżeli w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone inaczej, wszystkie prawa autorskie,
zarówno osobiste jak i majątkowe, do wszystkich składników oprogramowania, przysługują
Licencjodawcy.

Oprogramowanie to chronione jest prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi
o prawie autorskim oraz innym ustawodawstwem i porozumieniami międzynarodowymi o
ochronie

praw

na

dobrach

niematerialnych.

Naruszenie

tych

praw

podlega

odpowiedzialności cywilnej i karnej.
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§1
1. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji.
2. Niniejsza Licencja uprawnia Licencjobiorcę do zainstalowania i korzystania z programu
AVOCADO Shipping, zwanego dalej Oprogramowaniem w zakresie i na zasadach
określonych poniżej.
3. Warunkiem zainstalowania i korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę jest
zaakceptowanie niniejszej Licencji. Przez instalacją Oprogramowania Licencjobiorca jest
obowiązany do zapoznania się z treścią Licencji i jej zaakceptowania poprzez
zaznaczenie pola „Oświadczam, że zapoznałem się z licencją aplikacji AVOCADO
Shipping i akceptuję jej treść”.
4. Licencja uprawnia Licencjobiorcę do wydruku maksymalnie pięciu listów przewozowych
dziennie i w takim zakresie jest licencją nieodpłatną.
5. Niniejsza licencja na Oprogramowanie jest bezterminowa, niewyłączna, nieprzenoszalna
i niezbywalna.
§2
1. Licencjobiorca

ma

obowiązek korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego

przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcją obsługi.
2. Licencjobiorca zobowiązany jest do sporządzenia kopii bezpieczeństwa na wypadek
utraty danych.
3. Licencjobiorca nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani innych podobnych
czynności (reverse engineering), ani innych czynności związanych z nieautoryzowanym
dostępem do zawartości baz danych lub dołączeniem innego oprogramowania
wykorzystującego zawartość baz danych, o ile czynności takie nie są dozwolone przez
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Licencjobiorcy nie wolno wykonywać kopii oprogramowania, za wyjątkiem kopii
zapasowej oprogramowania.
5. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić bądź udostępniać
w jakiejkolwiek formie (łącznie z wypożyczeniem, najmem, dzierżawą) Oprogramowania
ani żadnej jego części osobom lub podmiotom trzecim.
6. Licencjobiorca może używać Oprogramowania na jednym stanowisku komputerowym.
§3
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1. W

maksymalnym

zakresie

dopuszczalnym

przez

prawo

wyłączona

jest

odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu rękojmi.
2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowanymi
rzekomo

przez

korzystanie

lub

niemożność

korzystania

z

Oprogramowania

bezpośrednio lub pośrednio, w tym między innymi w związku z przerwami w
działalności

firmy

Licencjobiorcy,

utratą

pieniędzy

i/lub

utratą

spodziewanych

przychodów w wyniku korzystania z Oprogramowania.
3. Wszelka odpowiedzialność i całe ryzyko związane z korzystaniem z Oprogramowania
obciąża Licencjobiorcę. W szczególności Licencjobiorca:
a. odpowiada za korzystanie z Oprogramowania przez osoby trzecie.
b. przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie straty i/lub szkody oraz koszty
wynikające z braku zgodności między Oprogramowaniem a oprogramowaniem
oferowanym przez osoby trzecie, które Licencjobiorca zainstalował na własnym
komputerze, jak również inne problemy, które mogą wystąpić w wyniku
wzajemnych oddziaływań między programami lub w wyniku zbieżnych
fragmentów kodu.
§4
1. Niniejsza Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
2. Licencjodawca może ją wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. Licencjodawca może wypowiedzieć niniejszą Licencję ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy druga strona w sposób rażący narusza istotne postanowienia Umowy
i nie usunęła takich naruszeń w terminie 14 dni od stosownego żądania drugiej strony.
4. Najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy, Licencjobiorca zwróci wszelkie materiały
udostępnione przez Licencjodawcę na podstawie niniejszej Licencji.
§5
1. Niniejsza Licencja podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.
2. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nierozstrzygnięte w drodze negocjacji będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Licencjodawcy.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Licencją mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 , poz.
93) oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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