Licencja na używanie programu stacji monitorującej
(licencja obejmuje wersje 3.xxx, 4.xxx (.xxx), 5.xxx.xxx i 6.XXX.XXX, gdzie za X oznacza cyfrę)

Numer seryjny programu:.........................................
Użytkownik: ........................................................................................
Warunki licencji:
1. Użytkownik ma prawo do:
- Uruchamiania programu na jednym komputerze w danej chwili (+ ew. jeden komputer rezerwowy).
Za komputer rezerwowy uważa się komputer obsługujący te same obiekty, co komputer główny, należący do właściciela
programu i znajdujący się w tej samej miejsowości, co komputer główny, w pomieszczeniu do którego użytkowania właściciel
programu posiada tytuł prawny (własność lub najem).

- wykonywania na własny użytek kopii programu z tym, że program nie może być uruchamiany jednocześnie na
większej ilości komputerów, niż zaznaczono we wstępie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób nielegalnego skopiowania programu, ominięcia lub
skopiowania zabezpieczeń a także do niewprowadzania zmian w programie. Wyjątek stanowią tu zmiany
polegające na:
- wykonywaniu czynności dostępnych podczas normalnego działania programu (np. zmiany konfiguracji)
- instalowaniu nowych wersji otrzymanych z firmy "ZL".
W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków zawartych w punktach 1 i 2 zostanie wstrzymana obsługa
programu Mogą być także podjęte odpowiednie kroki prawne.
3. Firma "ZL" zobowiązuje się do usuwania błędów zauważonych przez Użytkownika w oprogramowaniu. Błędy
powtarzalne, tzn. takie, które można w dowolnej chwili zademonstrować będą usuwane w najkrótszym możliwym
terminie. W przypadku błędów występujących nieregularnie może być konieczna dłuższa obserwacja działania
programu. Za błędy rozumie się ewidentne nierealizowanie przez program założonych funkcji lub nieprawidłową
ich realizację, nie zaś niezgodność z oczekiwaniami Użytkownika.
4. Wymieniony w p. 3 serwis gwarancyjny przysłguje Użytkownikowi przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
5. Firma "ZL" ani autor programu nie ponoszą innej, niż wymieniona w p. 3 odpowiedzialności za skutki używania
oprogramowania będącego przedmiotem licencji, w szczególności, choć nie tylko, za ewentualne nieprzekazanie,
zniekształcenie lub opóźnienie informacji o zdarzeniach zaistniałych w chronionych obiektach.
6. Przez okres 12 miesięcy od zakupu programu użytkownik ma prawo do nieodpłatnego pobierania z Internetu
udoskonalonych wersji, o ile takie powstaną i będą wprowadzone do sprzedaży. Nie dotyczy to wyposażenia
programu w oddzielnie płatne opcje dodatkowe. W tym czasie użytkownik jest uprawniony do telefonicznych i
osobistych konsultacji dotyczących programu. Okres o którym mowa w punkcie 6 może być przedłużony za
opłatą.
7. W zakresie używania programu licencja jest ważna bezterminowo. Może być ona odstępowana pod
warunkiem, że nowy Użytkownik zaakceptuje na piśmie jej warunki, zaś dotychczasowy Użytkownik nie będzie
użytkował oprogramowania będącego jej przedmiotem.
8. W poszczególnych systemach łączności gestorami kodów urządzeń są ich producenci. Pozycje, którym nie
przydzielono kodu urządzenia nie mogą być wykorzystane w danym kanale (np. w kanale radiowym
obsługującym systemy firmy Nokton możliwe jest wykorzystanie tylko tych obiektów, którym firma Nokton
przydzieli kody nadajników). Ew. nieprzyznanie kodu przez producenta urządzeń nie jest podstawą roszczeń
wobec producenta programu.
Akceptuję warunki licencji.

Firma ZL

(Pieczęć i podpis Użytkownika.)

------------------------------------------------

Uwaga: Proszę o odesłanie niniejszego egzemplarza licencji z pospisem osoby upoważnionej na adres:
Firma ZL, Zb. Lipiński, ul. Łagiewnicka 191, 91-863 Łódź.
Zostanie wtedy przesłany Państwu egzemplarz przeznaczony dla użytkownika.

