Tekst gwarancji ograniczonej oraz licencji dołączonej do
zakupionego pakietu oprogramowania.
Licencja jest waŜna tylko wraz z oryginalnym nośnikiem oraz dowodem zakupu.
W zakupionej wersji komercyjnej znajdziecie Państwo równieŜ unikalny nr seryjny pakietu
oprogramowania, dzięki któremu po skontaktowaniu się z firmą PelCom moŜna będzie
zweryfikować legalność posiadanego pakietu
Oprogramowanie opublikowane na stronie http://www.pelcom.prv.pl (zwane dalej
„Oprogramowaniem”) jest własnością firmy PelCom i jest chronione prawami autorskimi.
ChociaŜ firma PelCom zachowuje prawa własności do Oprogramowania, to nabywca po
zaakceptowaniu niniejszej licencji uzyskuje określone prawa do uŜytkowania
Oprogramowania.
Co wolno:
UŜywać pojedynczej kopii Oprogramowania na jednym komputerze
Utworzyć jedną kopię Oprogramowania do celów archiwalnych
Czego nie wolno:
Udzielać licencji, poŜyczać lub wydzierŜawiać Ŝadnej części Oprogramowania
Dokonywać jakąkolwiek metodą prób odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania
Tworzyć produktów pochodnych na podstawie Oprogramowania
Gwarancja ograniczona:
PPHU PelCom gwarantuje, Ŝe nośniki, na których rozpowszechniane jest oprogramowanie,
będą wolne od uszkodzeń w okresie 60 dni od daty zakupu Oprogramowania. W tym okresie
jedyną gwarancją firmy PelCom jest bezpłatna wymiana Oprogramowania na produkt bez
wad. PelCom nie udziela gwarancji, Ŝe Oprogramowanie spełni wymagania nabywcy albo, Ŝe
działanie Oprogramowania będzie przebiegać bez zakłóceń lub, Ŝe w Oprogramowaniu nie
będzie błędów. PowyŜsza gwarancja jest wyłączna i zastępuje wszystkie pozostałe gwarancje,
niezaleŜnie od tego czy były jawne czy niejawne, włącznie z niejawnymi gwarancjami
handlowymi, odpowiedzialności dla konkretnych przypadków i nie naruszają prawa. Firma
PelCom nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe,
pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia, włącznie z kaŜdą utratą korzyści lub danych jakie
powstały w wyniku uŜycia Oprogramowania nawet jeśli firma PelCom została uprzedzona o
moŜliwości powstania takich uszkodzeń. JeŜeli w danej sytuacji prawnej nie jest moŜliwe
ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku uŜycia
Oprogramowania w Ŝadnym przypadku odpowiedzialność firmy PelCom nie moŜe
przekroczyć ceny zakupu Oprogramowania. Zrzeczenia i ograniczenia powyŜsze będą miały
zastosowanie niezaleŜnie od tego, czy nabywca zaakceptuje Oprogramowanie.

