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UMOWA LICENCYJNA 

 

LICENCJODAWCA - Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z 

siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, adres 

korespondencyjny: al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, Atlas Tower piętro 18, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, dla której został 

nadany NIP: 521-364-12-11; numer REGON: 146-433-467, oraz numer BDO: 000460502, 

prowadząca sklep internetowy pod adresem https://www.visioforge.com/ 

 

LICENCJOBIORCA – Klient, który dokonał zakupu za pośrednictwem sklepu 

Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup”, działającego pod adresem 

https://www.visioforge.com/ 

 

§ 1 

1. Licencjodawca oświadcza, iż przysługuje mu prawo do korzystania z 

oprogramowania oferowanego na stronie internetowej 

https://www.visioforge.com/ (dalej „Oprogramowanie”) na podstawie umowy 

licencyjnej zawartej z autorem Oprogramowania. 

2. Licencjodawca oświadcza, iż dysponuje uprawnieniem do udzielania 

sublicencji Oprogramowanie. 

 

§ 2 

1. Oprogramowanie jest programem typu shareware. 

2. Licencjobiorca ma prawo do darmowego przetestowania Oprogramowania 

przez okres 30 dni od dnia jego udostępnienia przez Licencjodawcę. („Wersja 

Próbna”). 

3. Po okresie 30 dni Licencjobiorca, żeby korzystać z Oprogramowania 

zobowiązany jest do zapłaty opłaty rejestracyjnej (jednorazowej) zgodnie z 

Cennikiem dostępnym pod adresem 

http://files.visioforge.com/shared/pricelist.pdf . 

4. Jeżeli Licencjobiorca nie chce korzystać z Oprogramowania po okresie Wersji 

Próbnej, z upływem 30 dni, liczonego od dnia udostępniania Oprogramowania 

Licencjobiorcy, Licencjobiorca jest zobowiązany do usunięcia 

Oprogramowania ze wszelkich nośników oraz ze wszelkich urządzeń, na 

https://www.visioforge.com/
https://www.visioforge.com/
http://files.visioforge.com/shared/pricelist.pdf
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których Oprogramowanie było wykorzystywane. W przypadku braku 

zastosowania się do zdania poprzedniego, Licencjobiorca zobowiązany jest do 

zapłaty opłaty rejestracyjnej ustalonej zgodnie z ust. 3 powyżej. 

5. Licencjobiorca może korzystać z Wersji Próbnej Oprogramowania w 

ograniczonym zakresie, tj. wyłącznie w celu  sprawdzenia funkcjonalności 

Oprogramowania oraz zapoznania się z jego narzędziami. 

6. Zabronione jest przekazywanie numerów rejestracyjnych Oprogramowania 

lub zarejestrowanej wersji Oprogramowania innym osobom. 

 

§ 3 

1. Licencjodawca niniejszym udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie do korzystania z Oprogramowania w 

następującym zakresie:   

a. Licencjobiorca może tworzyć komercyjne aplikacje oparte na 

Oprogramowaniu i rozpowszechniać je z plikami wykonywalnymi, bez 

żadnych opłat licencyjnych. 

b. Licencjobiorca nie może tworzyć komponentów/elementów sterowania 

ActiveX (.ocx, .dll), zawierających Oprogramowanie. 

c. Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania na maksymalnie 3 

komputerach Licencjobiorcy, z zastrzeżeń lit. d poniżej. 

d. Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania na nieograniczonej 

liczbie komputerów pod warunkiem, że będą ona znajdowały się pod 

tym samym fizycznym adresem.   

e. Z Oprogramowania może korzystać tylko jedna osoby w tym samym 

czasie. Licencjobiorca nie może instalować Oprogramowania na więcej 

niż jednym komputerze, jeżeli istnieje jakiekolwiek 

prawdopodobieństwo, że z Oprogramowania w jednym czasie będzie 

korzystała więcej niż jedna osoba jednocześnie. Ograniczenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy też instalowania 

Oprogramowania na serwerze sieciowym, jeżeli dostęp do 

Oprogramowania będzie miało więcej niż jedno stanowisko. Wszystkie 

osoby, które pracują z wykorzystaniem Oprogramowania (nawet jeżeli 

nie wykorzystują go bezpośrednio) są zobowiązani do samodzielnego  

zakupu licencji na Oprogramowanie. 

f. Licencjobiorca nie może zmieniać, przypisywać, tworzyć dzieł 

pochodnych, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, 

dezasemblować, dystrybuować, dzierżawić, modyfikować, udzielać 

sublicencji ani przekazywać Oprogramowania, a także modyfikować 
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Oprogramowania lub łączyć całości lub części Oprogramowania w 

innym programie. 

2. Licencja może zostać udzielona na okres 1 roku albo dożywotnio (bez 

możliwości jej wypowiedzenia przez Licencjodawcę). Okres obowiązywania 

licencji jest zależny od wybranego produktu, a informacja o okresie licencji jest 

dostępna pod adresem: http://files.visioforge.com/shared/pricelist.pdf .   

3. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji na korzystanie z 

Oprogramowania. 

4. Licencjobiorca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Licencjodawcy. 

 

§ 4 

1. Licencja udzielona jest odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie 

internetowej Licencjodawcy https://www.visioforge.com/. 

2. Drobne aktualizacje Oprogramowania są bezpłatne dla wszystkich 

Licencjobiorców. Pełne aktualizacje Oprogramowania są płatne. 

 

         § 5 

1. Całkowite ryzyko wynikające z używania lub działania Oprogramowania 

ponosi Licencjobiorca. Licencjodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na 

Oprogramowanie. 

2. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, Licencjodawca może 

wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym (bez zachowania 

okresu wypowiedzenia), jeżeli Licencjobiorca naruszy postanowienia niniejszej 

Umowy. W sytuacji, o której mowa z zdaniu poprzednim, Licencjobiorca 

zobowiązany jest do zniszczenia wszystkich kopii Oprogramowania oraz 

przedstawić na to dowód. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy 

kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Licencjodawcy. 

6. Niniejsza Umowa stanowi integralną część Regulaminu 

 

http://files.visioforge.com/shared/pricelist.pdf
https://www.visioforge.com/

