Licencja na odpłatną 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.

Licencjodawca oświadcza, iż przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich
do oprogramowania AVOCADO Shipping (zwanego dalej Oprogramowaniem), jak
również, iż majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania nie zostały obciążone
na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.

2.

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”.
3.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z
Oprogramowania (Licencja) na polach eksploatacji obejmujących trwałe lub czasowe
zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie.

4.

Licencja obejmuje prawo Licencjobiorcy do korzystania z Oprogramowania na
terytorium Polski oraz poza jej granicami – wedle wyboru Licencjobiorcy.

5.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do przeniesienia Licencji na rzecz osób trzecich
oraz udzielania sublicencji w odniesieniu do Oprogramowania oraz Licencji za
wyjątkiem podmiotów powiązanych z Licencjobiorcą w rozumieniu ustawy o
rachunkowości, w zakresie zgodnym z zakupionym pakietem licencji.

6.

Z tytułu udzielenia licencji Licencjodawca uprawniony jest do wynagrodzenia
określonego w cenniku.

7.

Z tytułu udzielenia Licencji Licencjobiorca dokona płatności o łącznej wartości
zgodnej z obowiązującym cennikiem.

8.

W sytuacji, gdy Licencjobiorca zalega z zapłatą opłat na rzecz Licencjodawcy lub nie
przestrzega warunków licencji, Licencjodawca może wypowiedzieć licencję ze
skutkiem natychmiastowym. W wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, Licencjodawca zawiadomi Licencjobiorcę w formie pisemnej pod
rygorem nieważności o wypowiedzeniu umowy. Z dniem dojścia zawiadomienia o
wypowiedzeniu licencji do Licencjobiorcy, traci on prawo do korzystania z
Oprogramowania. W terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał zawiadomienie o
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wypowiedzeniu licencji ze skutkiem natychmiastowym, Licencjobiorca zobowiązany
jest usunąć i zniszczyć wszystko czym dysponował na podstawie niniejszej licencji.
9.

Licencjobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Licencjodawcą w zakresie
niezbędnym

dla

ochrony

Oprogramowania

oraz

niezwłocznie

po

jego

zawiadomieniu przez Licencjodawcę o konieczności podjęcia określonych działań,
zmierzających do ochrony.
10.

Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych w przypadku
opóźnienia w dokonaniu zapłaty opłat.

11.

Licencjodawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania za szkody powstałe z
niniejszej Licencji na zasadach ogólnych.

12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa
polskiego. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sądy
właściwe miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

13.

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z uszkodzeniem lub utratą,
spowodowanymi rzekomo przez korzystanie lub niemożność korzystania z
Oprogramowania bezpośrednio lub pośrednio, w tym między innymi w związku z
przerwami w działalności firmy, utratą pieniędzy lub spodziewanych przychodów w
wyniku korzystania z programu.

14.

Licencjobiorca odpowiada za korzystanie z programu przez osoby trzecie.
Licencjobiorca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie straty i/lub szkody
oraz koszty wynikające z braku zgodności między tym programem lub jego
aktualizacjami 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.
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15.

Niezależnie

od

powyższych

oraz

innych

ustaleń

pod

żadnym

pozorem

Licencjodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za zaistniałe szkody, których
wartość

przekracza

wysokość

opłaty

uiszczonej

przez

licencjobiorcę

za

Oprogramowanie.
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