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Umowa Licencyjna Końcowego Użytkownika  

 

Oprogramowanie to oraz wszystkie materiały drukowane, wszelka dokumentacja dostępna w 

sieci lub dokumentacja dostępna w postaci elektronicznej, jak również wszelkie kopie i 

produkty powstałe w oparciu i ten program i oparte na nim materiały są dziełem Techweb 

Software Sp. z o.o. chronionym prawem autorskim. Korzystanie z tego oprogramowania 

regulowane jest warunkami Umowy Licencyjnej Końcowego Użytkownika zwanej dalej 

Umową Licencyjną, a która znajduje się poniżej. Program przeznaczony jest wyłącznie do 

użytku określonego w ramach Umowy Licencyjnej. Kategorycznie zabrania się 
wykonywania jakichkolwiek działań niezgodnych ze znajdującą się poniżej Umową 
Licencyjną. 

 

1.Definicje.  

W niniejszej Umowie Licencyjnej termin: 

1) „Program” oznacza oprogramowanie komputerowe zawarte w pakiecie na nośniku 

pamięci, łącznie z towarzyszącymi mu programami, uzupełnieniami lub zmianami 

dostarczanymi przez Techweb, 

2) „Dane” oznaczają wszelkie geograficzne bazy danych zawarte w Programie, a w 

szczególności: adresowe bazy danych (Techweb), bazy danych ciekawych miejsc, 

bazy danych ulic (Techweb), bazy danych numeracji ulic (Techweb), bazy danych 

dróg, bazy danych oznakowania ulic i dróg, 

3) „Instrukcja” oznacza drukowane materiały zawarte w pakiecie, w których opisany jest 

sposób instalacji i korzystania z Programu, 

4) „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną bądź prawną nabywającą produkt, 

5) „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną bądź prawną otrzymującą produkt na czas 

nieokreślony od Użytkownika. 

 

2. Warunki Licencji.  

Techweb Sp. z o.o. zwanej dalej Techweb niniejszym daje, a Użytkownik poprzez 

uruchomienie Programu akceptuje ograniczoną licencję bez praw wyłączności oraz prawo 

do używania jednego (1) egzemplarza tego Programu, Techweb oświadcza, że Program może 

zawierać błędy lub nieprawidłowości, dlatego Użytkownik powinien zawsze dokonać 
weryfikacji wszelkich informacji uzyskanych dzięki Programowi z mapami i innymi źródłami 

informacji. Techweb zastrzega sobie prawo do Danych bez uprzedzenia. 

 

3. Prawa Wyłączne.  

Wszelkie prawa wyłączne na dobrach niematerialnych zawartych w Programie i dotyczących 

Programu (w szczególności: wszelkich nazw, kodu komputerowego, tematów, obiektów, 

miejsce, pomysłów, grafiki, animacji, dźwięku, kompozycji muzycznych, Danych, efektów 

audiowizualnych, wszelką powiązaną dokumentację) przysługuje Techweb. Wszelkie prawa 

nie udzielone wprost w Umowie pozostają prawami Techweb. 

 

4. Obowiązki Użytkownika.   

A. Zgodnie z niniejszą Umową Licencyjną, Użytkownik nie może, w części lub całości, 

kopiować, fotokopiować, reprodukować, tłumaczyć, rekonstruować, modyfikować, 

wydobywać kodu źródłowego, wydobywać Dane, kompilować, tworzyć produkt w 

oparciu o Program oraz o Dane w nim zawarte, ani też usuwać z niego odpowiednich 

oznaczeń lub znaków firmowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Techweb. 

B. Program jest licencjonowany jako pojedynczy produkt. Poszczególne jego części nie 

mogą być używane na więcej niż jednym urządzeniu, dlatego Użytkownik może 
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instalować i użytkować Program na jednym urządzeniu stanowiącym jego własność. 

C. Użytkownik ma prawo do wykorzystywania programu na użytek własny, ale nie ma 

prawa do 

(i) sprzedaży bądź przekazywania innym reprodukcji Programu, ani do 

wypożyczenia, leasingu lub licencjonowania Programu innym osobom 

bądź podmiotom gospodarczym bez uprzedniej, pisemnej zgody Techweb; 

(ii) wykorzystywania Programu lub jego części w celach komercyjnych, 

włącznie z: wykorzystaniem go w miejscach takich jak: kawiarnie, salony 

gier lub inne instytucje oraz do stworzenia produktów bazujących na 

Danych zawartych w produkcje, bądź jego kodzie źródłowym. Techweb 

na wniosek Użytkownika, może zaproponować osobną Umowę 
Licencyjną, pozwalającą użytkownikowi na wykorzystanie Programu bądź 
jego części w celach komercyjnych; 

(iii) modyfikacji lub dodawania elementów do Programu, korzystanie z 

programów użytkowych lub jakiejkolwiek innej techniki znanej obecnie 

lub wynalezionej w przyszłości, do jakichkolwiek celów umożliwiających 

udostępnienie Produktu w Internecie lub jakiejkolwiek innej komercyjnej 

bądź nie komercyjnej sieci bez uprzedniej zgody Techweb. 

 

5. Przekazywanie programu.   

Użytkownik może na stałe przekazać swoje prawa do Programu pod warunkiem, że Odbiorca 

zgodzi się na przyjęcie tej Umowy Licencyjnej, a Użytkownik wyrazi zgodę na usunięcie 

Programu i Danych ze swojego domowego, przenośnego lub biurowego komputera. W takim 

przypadku Odbiorca staje się Użytkownikiem. 

 

6. Rozwiązanie umowy.  

Ta Umowa Licencyjna jest ważna do chwili jej rozwiązania. W każdej chwili Użytkownik 

może rozwiązać Umowę Licencyjną niszcząc Program. Techweb może, według swego 

uznania, rozwiązać tą Umowę Licencyjną jeśli Użytkownik nie będzie stosować się do 

zawartych w niej warunków. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do 

natychmiastowego zniszczenia Programu. 

 

7. Ograniczenia Gwarancji i Rękojmia.   

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Techweb nie zapewnia 

jakiejkolwiek gwarancji dla Programu i Instrukcji. Program i Instrukcja są dostarczone bez 

gwarancji żadnego rodzaju, włączając w to gwarancje kupieckie, przystosowanie do 

określonego celu, lub gwarancje nienaruszalności. Ponadto Techweb nie gwarantuje 

niezawodności Programu, jak również nie gwarantuje dokonania w Programie zmian 

eliminujących wszelakie jego wady. Na Użytkowniku spoczywa ryzyko wypływające z 

użytkowania i działania zarówno Programu jak i Instrukcji. Jednak Techweb gwarantuje, że 

w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu Programu, nośnik zawierający Program będzie wolny od 

wad produkcyjnych. Jeśli w czasie tego okresu nośnik okaże się wadliwy i zostanie 

przedstawiony dowód zakupu, w którym ujawniono wadę Program, Techweb może 1) 

naprawić wadę, 2) dostarczyć Użytkownikowi produkt o takiej samej wartości, lub 3) 

zwrócić pieniądze. Za wyjątkiem wymienionych wyżej gwarancji Program dostarczany jest 

na zasadzie TAKI JAKI JEST. 

 
8. Ograniczenia odpowiedzialności.  

Techweb jego oddziały i pracownicy nie są odpowiedzialni w żaden sposób za utratę lub 

jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem z tego Programu, włącznie z utratą 
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reputacji, przestojami w pracy, błędami lub awariami komputerów oraz jakimikolwiek 

stratami lub szkodami komercyjnymi, materialnymi bądź finansowymi. 

 

9. Odszkodowanie.  

Niniejszym Użytkownik zgadza się, że Techweb dozna niepowetowanej szkody jeśli nie 

zostaną dotrzymane warunki niniejszej Umowy Licencyjnej. Dlatego Użytkownik zgadza się, 

aby Techweb miało prawo, bez obligacji lub dowodów szkody do odpowiedniego 

odszkodowania w przypadku złamania tej Umowy Licencyjnej. W przypadku sporu pomiędzy 

stronami związanego z tą Umową Licencyjną, strona która wygra spór będzie mieć prawo do 

wyegzekwowania od drugiej strony wszelkich kosztów, płac prawników i innych wydatków 

związanych z udziałem w sporze. 

 

10. Postanowienia końcowe. 

Niniejsza umowa obowiązuje bezterminowo od momentu zainstalowania Programu. 

Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie roszczenia i postępowania prawne wytoczone przez 

jedną ze stron zostaną złożone i będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Techweb. 

Umowa licencyjna może zostać zmieniona, zmodyfikowana lub uzupełniona jedynie w 

piśmie, przy dokładnym wyszczególnieniu zmian, modyfikacji i uzupełnień wprowadzonych 

przez każdą ze stron. Ta umowa licencyjna stanowi pełne porozumienie pomiędzy stronami i 

zastępuje każdą poprzednią umowę zarówno pisemną jak i ustną. 


