WARUNKI LICENCJI UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO DLA OPROGRAMOWANIA
FIRMY KHOTECH
1. Niniejsza Umowa Licencyjna użytkownika końcowego („Umowa licencyjna ”) jest
umową prawną pomiędzy użytkownikiem a KHOTECH. Umowa licencyjna odnosi się
do korzystania przez użytkownika z Oprogramowania.
2. Dokonując instalacji Oprogramowania użytkownik wyraża zgodę na wszystkie
warunki Umowy Licencyjnej.

DEFINICJE
1. KHOTECH - firma dostarczająca oprogramowanie i zawierająca niniejszą Umowę
Licencyjną z użytkownikiem: KHOTECH Jakub Kot, NIP: 7132934358, REGON:
360269750, Adres: Rakowska 10/38, 02-237 Warszawa.
2. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Oprogramowania.
3. Oprogramowanie - rozszerzenie do przeglądarki Chrome, instalowane przez
użytkownika i aktywowane za pomocą otrzymanego kodu licencyjnego oraz
związane z nim usługi oraz wszelkie inne materiały udostępniane użytkownikowi
przez lub w imieniu KHOTECH.
4. Okres Licencyjny - okres 12 miesięcy od momentu zakupu kodu licencyjnego
zaokrąglony do pełnych dni kalendarzowych.
5. Klucz Licencyjny - unikalny ciąg cyfr i znaków służący do aktywacji Oprogramowania
i poświadczający możliwość nabycia licencji, o której mowa w Umowie Licencyjnej
pod warunkiem akceptacji tej Umowy.
6. Klucz Licencyjny Business - wersja Klucza Licencyjnego uprawniająca do nabycia
Licencji, o której mowa w Umowie Licencyjnej przez do 10 osób zatrudnionych w
ramach organizacji, która nabyłą ten klucz oraz posiadających adresy e-mail w
domenie firmowej tej organizacji.
7. Umowa Licencyjna - niniejsza Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a
KHOTECH.

UDZIELENIE LICENCJI
1. W związku z zakupieniem lub otrzymaniem Klucza Licencyjnego i wyrażeniem zgody
przez Użytkownika na przestrzeganie warunków Umowy Licencyjnej, KHOTECH
niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej, płatnej, czasowej licencji na
korzystanie z Oprogramowania, z zastrzeżeniem warunków Umowy Licencyjnej.
2. Licencja udzielona zostaje na Okres Licencyjny liczony od dnia zakupu.
3. Licencja obejmuje prawo do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz do uzyskania przyszłych nowszych wersji, aktualizacji lub
dodatków do Oprogramowania jeżeli takie powstaną w Okresie Licencyjnym.

OGRANICZENIA
1. Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, użyczania, odsprzedawania, ani innego
rodzaju udostępniania Oprogramowania z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej. Poza
zakresem koniecznym do normalnego użytkowania Oprogramowania zgodnie z jego
przeznaczeniem, użytkownik nie będzie kopiował lub modyfikował Oprogramowania
ani żadnej jego części, ani nie dokona odtwarzania, dekompilacji lub de-obfuskacji
Oprogramowania w celu analizy lub pozyskania jego kodu źródłowego.
2. W przypadku nabycia Klucza Licencyjnego Business może być on wykorzystany
przez 10 Użytkowników w celu aktywacji oprogramowania pod warunkiem, że
Użytkownicy ci są zatrudnieni wewnątrz tej samej organizacji i posiadają służbowy
adres e-mail w domenie służbowej organizacji nabywcy. W takim wypadku każda
osoba posługująca się nabytym kluczem, zgodnie z zapisami tej umowy, po
zaakceptowaniu Umowy LIcencyjnej staje się Użytkownikiem.

PRAWO WŁASNOŚCI
1. Prawa autorskie i inne prawa intelektualne, przemysłowe i/lub własności do
Oprogramowania stanowią własność KHOTECH i/lub jej dostawców. KHOTECH
udziela Użytkownikowi zgody na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w zgodzie
z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej . KHOTECH zastrzega sobie wszelkie
prawa nie udzielone wyraźnie w niniejszej umowie licencyjnej . W stosownym
zakresie użytkownik uznaje, iż nie ma prawa dostępu do Oprogramowania w formie
kodu źródłowego

OGRANICZONA GWARANCJA
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Oprogramowania nie opracowano w celu
spełnienia indywidualnych wymogów Użytkownika i tym samym to Użytkownik
odpowiada za takie skonfigurowanie elementów i funkcji Oprogramowania, aby
spełniały one wymogi Użytkownika.
2. Khotech nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie działać niezawodnie i bez
zakłóceń. Użytkownik powinien w szczególności mieć świadomość, że podczas
korzystania z oprogramowania mogą wystąpić błędy. Khotech nie gwarantuje, że
oprogramowanie współdziała z innym systemem, urządzeniem lub produktem (np.
oprogramowaniem lub sprzętem).
3. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami
prawa, Khotech i jego dostawcy dostarczają oprogramowanie „w aktualnym stanie i
ze wszystkimi wadami” i niniejszym wykluczają wszystkie inne gwarancje i warunki.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ani KHOTECH, ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności (na żadnej
podstawie) wobec użytkownika ani stron trzecich:
a. z tytułu braku możliwości korzystania z Oprogramowania, dostępu do danych,
utraty lub uszkodzenia danych, strat w działalności, utraty zysków, utraty
przychodów i oczekiwanych oszczędności, zakłócenia działalności lub
podobnych zdarzeń (bez względu na to czy dana strata lub szkoda są
bezpośrednie czy pośrednie);
b. za wszelkie pośrednie, przypadkowe, wtórne straty lub szkody dowolnego
rodzaju, w każdym przypadku, wynikające z korzystania lub niemożności
korzystania z Oprogramowania.
2. Niezależnie od szkód, jakie użytkownik może ponieść z dowolnego powodu, całość
odpowiedzialności KHOTECH oraz jej dostawców wynikająca z niniejszej Umowy
Licencyjnej lub z nią związana jest ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej
przez Użytkownika lub innego nabywcę za Oprogramowanie w okresie dwunastu
miesięcy przed roszczeniem lub szeregiem powiązanych roszczeń.
3. Niezależnie od postanowień Umowy Licencyjnej, nie istnieje ograniczenie
odpowiedzialności KHOTECH za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z
zaniedbania, umyślnego lub rażąco niedbałego przewinienia, oszustwa lub
rozmyślnego wprowadzenia w błąd, bądź w związku z odpowiedzialnością z innego
tytułu, która nie może zostać wyłączona zgodnie z obowiązującym prawem.

ROZWIĄZANIE
1. Z zastrzeżeniem wszelkich innych praw, KHOTECH może rozwiązać umowę
licencyjną ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik nie będzie przestrzegał
któregokolwiek z jej warunków. Postanowienia umowy, które z uwagi na swój
charakter obowiązują po rozwiązaniu, pozostaną w mocy po rozwiązaniu umowy
licencyjnej.
2. KHOTECH zastrzega sobie prawo do zakończenia zapewniania aktualizacji, nowych
wersji i dodatków do Oprogramowania dostarczanych lub udostępnianych
Użytkownikowi

POZOSTAŁE
1. Umowa Licencyjna stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a
KHOTECH w odniesieniu do Oprogramowania i zastępuje wszystkie wcześniejsze
lub obecnie istniejące, ustne lub pisemne, komunikaty, oferty i oświadczenia w
odniesieniu do Oprogramowania lub innego przedmiotu objętego umową licencyjną .
2. W zakresie, w jakim warunki jakiejkolwiek polityki KHOTECH są sprzeczne z Umową
Licencyjną, warunki umowy licencyjnej są nadrzędne. Jeżeli którekolwiek z
postanowień Umowy Licencyjnej zostanie uznane za nieskuteczne, nieważne,
niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w pełni
obowiązujące i wykonalne.
3. Umowa Licencyjna oraz wszelkie spory wynikające z niej lub w związku z nią (w tym
wszelkie roszczenia lub spory niezwiązane ze zobowiązaniami kontraktowymi)
podlegają prawu polskiemu i będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby KHOTECH.

