Umowa licencyjna na oprogramowanie Autopilot
Przed użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej licencji. Instalacja,
kopiowanie lub korzystanie z produktu w jakikolwiek inny sposób będzie traktowane jako
potwierdzenie faktu, że licencjobiorca zapoznał się z treścią niniejszej umowy i akceptuje jej
warunki. W przypadku, gdy licencjobiorca nie zaakceptuje warunków zawartych w niniejszej
licencji, powinien zgłosić licencjodawcy rezygnację z programu i zwrócić niewykorzystany
(nieaktywowany) klucz produktu do biura obsługi firmy Emapa sp. z o.o. w ciągu 3 dni od daty
nabycia za zwrotem kosztów zakupu w pełnej wysokości.
A. Licencja:
Emapa sp. z o.o. (zwana dalej "licencjodawcą") niniejszym udostępnia użytkownikowi dane
zawierające, oprogramowanie komputerowe pod nazwą AutoPilot obejmujące jego kod, mapy
cyfrowe dla terenu Polski i/lub Europy (zależnie od wersji), licencję oraz dokumentację
elektroniczną (razem zwane "produktem") oraz udziela licencji na korzystanie z produktu
zgodnie z warunkami niniejszej licencji. Jakikolwiek dodatkowy kod oprogramowania i
materiały uzupełniające dostarczone licencjobiorcy jako część wsparcia technicznego
zapewnianego przez firmę Emapa dla produktu są uważane za część produktu i podlegają
warunkom niniejszej licencji. Prawa autorskie oraz wszystkie inne prawa do produktu
przynależą licencjodawcy lub licencjodawcom licencjodawcy.
B. Licencjobiorca ma prawo:
1. Zainstalować jeden egzemplarz produktu wraz z wybranym przez siebie fragmentem mapy
na jednym urządzeniu przenośnym będącym jego własnością (klucz produktu umożliwia jednak
2-krotną aktywację programu – na wypadek gdyby urządzenie uległo uszkodzeniu lub zostało
wymienione na inne).
2. Sporządzić jedną kopię produktu dla celów archiwizacji lub jako kopię zapasową.
C. Licencjobiorca nie może:
1. Korzystać z produktu ani sporządzać jego kopii w sposób inny niż dozwolony niniejszą
licencją.
2. Dokonywać tłumaczenia, wprowadzać jakichkolwiek zmian, dekompilacji lub dezasemblacji
produktu.
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3. Wynajmować, wydzierżawiać, przekazywać lub przenosić prawa do produktu.
4. Modyfikować produktu ani łączyć go w całości lub częściowo z innym programem.
5. Rozdzielać części składowych produktu w celu wykorzystania na więcej niż jednym
urządzeniu.
D. Okres ważności:
Niniejsza licencja będzie obowiązywać przez cały czas przestrzegania jej warunków przez
licencjobiorcę. Ulegnie ona rozwiązaniu w przypadku naruszenia przez licencjobiorcę
któregokolwiek z jej postanowień lub warunków. W przypadku rozwiązania umowy licencyjnej
licencjobiorca zobowiązuje się do zniszczenia wszelkich kopii produktu. Ograniczenia
gwarancji i odpowiedzialności określone poniżej pozostaną w mocy także po rozwiązaniu
umowy licencyjnej.
E. Dostarczenie produktu:
Produkt jest udostępniany licencjobiorcy do pobrania w postaci pliku elektronicznego i do
użytkowania wymaga indywidualnego klucza produktu (po wpisaniu którego w procesie
aktywacji generowany jest klucz odblokowujący – tzw. klucz licencji). Po otrzymaniu należnej
zapłaty za produkt na podany przez licencjobiorcę w zamówieniu adres e-mail licencjodawca
przesyła szczegółową informację, w jaki sposób należy pobrać pliki z właściwą wersją
programu i map oraz indywidualny klucz produktu przypisany licencjobiorcy. Klucz produktu
zostanie również wysłany drogą pocztową na adres wskazany przez licencjobiorcę w
zamówieniu w formie certyfikatu potwierdzającego prawo do korzystania z licencji produktu.
F. Zabezpieczenie produktu:
Produkt jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą unikalnego klucza
produktu wysyłanego licencjobiorcy po dokonaniu zakupu produktu na wskazany przezeń adres
pocztowy oraz adres e-mail. Licencjobiorca zobowiązany jest zachować klucz produktu w
poufności.
G. Gwarancja:
Licencjodawca gwarantuje, że dane udostępniane licencjobiorcy będą wolne od wad, a ich
pobranie będzie możliwe. W przypadku wystąpienia wady licencjobiorca powinien zgłosić ten
błąd licencjodawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości ze wskazówkami
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dotyczącymi pobrania odpowiednich plików, a licencjodawca zobowiązany jest poprawnie
udostępnić odpowiednie dane. Powyższe uprawnienie stanowi wyłączne uprawnienie
przysługujące licencjobiorcy z tytułu niedotrzymania przez licencjodawcę zobowiązań
gwarancyjnych.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000
r. wraz z późniejszymi zmianami) w związku z art. 7 ust. 1 tejże Ustawy, produkty wysyłane
klientom indywidualnym pocztą lub kurierem podlegają zwrotowi wyłącznie w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu. Produkty te mogą zostać zwrócone w ciągu 10 dni od daty zakupu.
Produkt pobierany w postaci pliku elektronicznego i wymagający do jego użycia klucza
odblokowującego może być zwrócony wyłącznie, jeśli klucz odblokowujący (tzw. klucz
licencji) nie został wygenerowany.
H. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności:
Z wyjątkiem wyraźnej gwarancji zawartej powyżej, niniejszy produkt jest udostępniony w
stanie, w którym istnieje faktycznie, bez żadnych innych gwarancji ani warunków wyraźnych
lub

dorozumianych,

w

szczególności

bez

gwarancji

jakości

handlowej,

gwarancji

satysfakcjonującej jakości, wartości handlowej lub przydatności do konkretnego celu.
Licencjodawca nie odpowiada za niezgodność ze stanem rzeczywistym map zawartych w
produkcie, jeśli ta niezgodność obejmuje mniej niż 10% informacji zawartej w mapach. Całość
ryzyka

związanego

z

działaniem

produktu

oraz

rezultatami

jego

działania

ponosi

licencjobiorca. Ani licencjodawca, ani żaden z jego przedstawicieli handlowych lub
dostawców nie ponosi odpowiedzialności wobec licencjobiorcy lub jakiejkolwiek innej osoby
lub jednostki za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody, w
szczególności za utratę przychodów lub zysków, utratę lub uszkodzenie danych lub inną
szkodę gospodarczą lub handlową, nawet jeżeli licencjodawcę poinformowano o możliwości
powstania takiej szkody lub w przypadku, gdy możliwe było przewidzenie jej wystąpienia.
Licencjodawca nie ponosi również odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich. Maksymalna
łączna odpowiedzialność licencjodawcy, jak również odpowiedzialność jego przedstawicieli
handlowych i dostawców wobec licencjobiorcy ogranicza się do kwoty rzeczywiście zapłaconej
przez licencjobiorcę za produkt.
I. Postanowienia ogólne:

3

www.AutoPilot.pl

Niniejsza licencja stanowi całość umowy pomiędzy licencjodawcą a licencjobiorcą i zastępuje
wszelkie inne porozumienia lub negocjacje, zarówno ustne jak i pisemne, i może zostać
zmieniona wyłącznie w formie pisemnej umowy podpisanej przez obie strony.
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