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SzokArt - Umowa licencyjna na moduły Magento.
pojedyncza instalacja Magento

§ 1
Jest to prawne porozumienie między SzokArt Anna Mieńko a Klientem, który zakupił i korzysta z modułu  Magento 
(produkty) opracowanego przez SzokArt Anna Mieńko. Klient kupując produkt akceptuje Warunkami niniejszej Umowy. 
Każde naruszenie postanowień niniejszej umowy będzie automatycznie pozbawia klienta prawa do korzystania z 
Produktu.Wówczas Klient musi zaprzestać użytkownia produktu i usunięcia wszystkich kopii danego produktu będace w 
posiadaniu klienta.

§ 2
Umowa zostaje zawarta na okres bezterminowy.

§ 3
1. Produkt wraz z materiałami towarzyszącymi jest licencjonowane a nie sprzedawane.
2. Produkt jest chroniony prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o 
ochronie prawa własności intelektualnej

§ 4
Oprogramowanie stanowi własność SzokArt Anna Mieńko i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 5
1. Klinet ma prawo do korzystania z oprogramowania tylko i wyłącznie na potrzeb własne lub własnego
przedsiębiorstwa.
2. Klient ma prawo do jednorazowego odsprzedawania produktu, ale musi o tym fakcie poinformować SzokArt Anna 
Mieńko
3. Klinet może dokonać cesji praw do oprogramowania, po uzyskaniu zgody SzokArt Anna Mieńko.
4.Bez pisemnej zgody SzokArt Anna Mieńko klient nie może:
a. odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać
oprogramowania,
b. usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych w adnotacji o prawach autorskich do skryptu w
plikach skryptu.
5.Naruszenie przez licencjobiorcę postanowień umowy traktowane będzie jako zerwanie umowy.

§ 6
Pojedyncza licencja pozwala na użytkowanie produktu tylko i wyłącznie na jednej instalacji Magento.

§ 7
1. SzokArt Anna Mieńko nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania 
bądź niemożności używania produktu. SzokArt Anna Mieńko nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikłe z używania 
produktu, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji
gospodarczych.
2. SzokArt Anna Mieńko nie udziela żadnej gwarancji, że produkt będzie działać na wszystkich
wersjach Magento. Zalecana jest korzystanie z produktu na kompatybilnych wersjach Magneto.

§ 8
1. Wszystkie aktualizacje mogą być używane tylko jako zastąpienie wcześniej zakupionego produktu, a nie jako odrębna 
kopia produktu.
2. SzokArt Anna Mieńko  zastrzega sobie prawo do ustalania, które produkty będą aktualizowane i kiedy. SzokArt Anna 
Mieńko zastrzega sobie prawo do zaprzestania aktualizacji produktów.
3. Aktualizacje mają być dostępne dla klienta bezpłatnie przez 6 miesięcy od daty zakupu. Po aktualizacji będzie 
kosztować 50% obecnej ceny produktu.

§ 9
Wszelkie zmiany umowy licencyjnej wymagają formy pisemnej.

_______
Ostatnia aktualizacja 31 maja 2012 roku. 



English Translation (http://translate.google.com)

§ 1
This is a legal agreement between SzokArt Anna Mieńko a customer who has purchased and uses the Magento module 
(products) developed by Anna Mieńko SzokArt. A customer buying a product accepts the terms of this Agreement. Any 
violation of this Agreement shall be automatically deprives the customer the right to use Produktu.Wówczas user input 
client must discontinue the product and remove all copies of the product in the possession of the customer.

§ 2
Agreement is concluded for an indefinite period.

§ 3
First The product, along with accompanying materials are licensed not sold.
Second The product is protected by copyright law, the provisions of international conventions and other laws on the 
protection of intellectual property rights

§ 4
Software is owned by Anna SzokArt Mieńko and does not infringe the intellectual property rights of third parties.

§ 5
First Customer of the right to use the software solely for purposes of your own or your
company.
Second You have the right to resell a single product, but must be notified to SzokArt Anna Mieńko
Third Customer of may assign the rights to the software, after obtaining the consent SzokArt Anna Mieńko.
4.Without written consent SzokArt Anna Mieńko client may not:
a sell, rent, lease, lend or otherwise distribute
software
b remove or block the trademark contained in a notice of copyright in the script
Script files.
5.Naruszenie by the licensee of the contract will be treated as breach of contract.

§ 6
A single license allows to use the product only on a single Magento installation.

§ 7
First Anna SzokArt Mieńko not be liable for damages of any kind resulting from use of or inability to use the product. 
Anna SzokArt Mieńko not responsible for any loss resulting from the use of the product, including loss of prospective 
profits, data, information
businesses.
Second Anna Mieńko SzokArt makes no warranty that the product will work on all
Magento versions. It is recommended to use the product on a compatible version of Magneto.

§ 8
First All updates can only be used as a substitute for previously purchased product, and not as a separate copy of the 
product.
Second Anna SzokArt Mieńko reserves the right to determine which products will be updated and when. Anna SzokArt 
Mieńko reserves the right to discontinue product updates.
Third Updates will be available to the customer free of charge for 6 months from date of purchase. After the upgrade will 
cost 50% of the current price of the product.

§ 9
Any changes to the license agreement be in writing. 


