DB.net soft
ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin
NIP: 852-114-91-86
REGON: 811102448

Umowa licencyjna
DB.net soft Maciej Kujawa, zwany dalej autorem, udziela nabywcy licencji na użytkowanie oprogramowania
komputerowego "DB.IntraSTAT" z zastrzeżeniem poniższych uwag:

1.
2.
3.
4.
5.

Licencja uprawnia do używania oprogramowania na ……… komputerach/sieci (do ….... stanowisk) (*) nabywcy.
Oprogramowanie nie może być przenoszone (instalowane) na inne komputery lub inne sieci poza wskazanymi w pkt 1.
Sprzedaż, przekazanie, dzierżawa lub wypożyczenie oprogramowania jest zabronione.
Przekazane przez autora nośniki danych (jeżeli życzenie ich otrzymania pochodzi od klienta) z plikami tworzącymi
oprogramowanie służą wyłącznie do zainstalowania oprogramowania na dysku twardym komputera, a następnie
powinny być przechowywane dla celów archiwalnych lub do przeprowadzenia ponownej instalacji.
Nabywca samodzielnie nanosi poprawki do bazy danych oprogramowania, bazy załączników i kursów walut, lub zamawia
wykonanie tych zmian u sprzedającego (punkt 10).

6.

Za ostateczny kształt zgłoszenia Intrastat całkowitą odpowiedzialność ponosi zgłaszający. Autor nie ponosi
odpowiedzialności pośredniej czy bezpośredniej za jakiekolwiek dane podawane w zgłoszeniu Intrastat i innych
dokumentach generowanych przez oprogramowanie.

7.

Oprogramowanie DB.Intrastat wraz z modułami dodatkowymi i nadsyłanymi aktualizacjami uważa się za przyjęte przez
Nabywcę jako dostarczone takie "JAKIE JEST" . Wykonawca nie będzie odpowiedzialny bezpośrednio lub pośrednio za
jakiekolwiek szkody powstałe z jakiejkolwiek wady oprogramowania lub załączonych dokumentacji i instrukcji, włączając
w to, bez ograniczeń: utratę zysków czy oszczędności, straty spowodowane w wyniku użytkowania bądź braku
możliwości użytkowania oprogramowania, utratę baz danych, systemów operacyjnych bądź programów i koszty
związane z odzyskaniem danych, systemów operacyjnych czy programów.

8.
9.

Autor zastrzega sobie prawo do kontroli używanej kopii programu i jej numeru seryjnego w siedzibie nabywcy.
Naruszenie umowy licencyjnej powoduje utratę licencji i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną (ustawa o ochronie
praw autorskich i praw pokrewnych z 28 lutego 1994 r).

10. Autor zobowiązuje się aktualizować program w zakresie zmieniających się przepisów według wybranego przez Nabywcę
sposobu aktualizacji. Autor przekaże nabywcy odnowiony plik licencyjny każdorazowo przed rozpoczęciem kwartału.

(*) – niepotrzebne skreślić
każdorazowe zamawianie przez Nabywcę aktualizacji - wysokość opłaty za aktualizację
zależy od zakresu i ilości zmian w oprogramowaniu i przepisach celno-podatkowych (*)
stała opieka autorska przez okres co najmniej 1 roku (do odwołania) - odpłatność kwartalna
(nie obejmuje kosztów instalacji) w wysokości 219 zł za jedno stanowisko,
dla wersji sieciowej 5st. 314,00 zł – aktualizacje są wysyłane w terminie nie późniejszym
niż 14 dni od daty ich obowiązywania/zmian w przepisach na podany poniżej adres (*) lub poprzez
udostępnienie na witrynie internetowej systemu DB.IntraSTAT
(*) - należy zakreślić odpowiedni kwadrat, podane kwoty są kwotami netto
Uwaga! Zmiany cen licencyjnych (jeżeli występują) obowiązujących w danym roku anonsowane są każdorazowo pod
koniec roku poprzedniego odpowiednią informacją mailową i nie wymagają podpisywania kolejnej umowy licencyjnej.
W przypadku braku zgody na zmiany cenowe – prosimy każdorazowo o informację przed rozesłaniem plików lic.
obowiązujących w danym okresie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na warunki używania nabytej przeze mnie kopii oprogramowania podane w
niniejszej umowie licencyjnej:

nazwa firmy: ………………………………………………………………………..
adres: ………………………………………………………………………..
NIP ………………………………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………..
.............................................
/miejscowość i data/

/podpis i pieczęć/

DB.net soft niniejszym poświadcza udzielenie licencji:

.............................................
/miejscowość i data/

Konto bankowe
BRE Bank S.A. - mBank
59 1140 2004 0000 3802 3406 4080

/podpis i pieczęć/
tel. (+48 91) 4822787
fax (+48 91) 4314420
e-mail: office@dbnet.pl, www: http://www.dbnet.pl

