
UMOWA LICENCYJNA 

 

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. 

PRZEZ PODJĘCIE JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI W CELU POBRANIA, KONFIGURACJI, INSTALACJI LUB 

WYKORZYSTANIA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA I ZWIĄZANYCH Z NIM 

PLIKÓW UŻYTKOWNIK I JEGO FIRMA ("LICENCJOBIORCA") AKCEPTUJĄ WSZYSTKIE WARUNKI 

I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY.  TERMIN "OPROGRAMOWANIE" NIE DOTYCZY 

NIEKTÓRYCH RODZAJÓW PROGRAMÓW TYPU OPEN SOURCE ORAZ ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH 

W SKŁAD TEGO OPROGRAMOWANIA.  W PRZYPADKU NABYCIA NINIEJSZEGO PRODUKTU DO UŻYTKU 

FIRMOWEGO UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SWOJEJ 

FIRMY I PRZYJĘCIA W JEJ IMIENIU POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY.  JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE 

WYRAŻA ZGODY, NIE NALEŻY POBIERAĆ, KONFIGUROWAĆ, INSTALOWAĆ BĄDŹ UŻYWAĆ 

NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA.  

 

1. Własność.  F&F i jej dostawcy są właścicielami programu Meternet zwanego dalej 

Oprogramowaniem i związanych z nim wszelkich praw własności intelektualnej.  

Oprogramowanie jest przedmiotem licencji, a nie sprzedaży.  Struktura, organizacja i kod 

Oprogramowania posiadają wartość i są objęte tajemnicą handlową oraz zawierają poufne 

informacje należące do firmy F&F i jej dostawców.  Niniejsze Oprogramowanie jest chronione 

na mocy prawa autorskiego, w tym (bez ograniczeń) prawa autorskiego obowiązującego 

w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach.  Termin "Oprogramowanie" nie odnosi się i nie 

dotyczy "Oprogramowania firm trzecich".  "Oprogramowanie firm trzecich" oznacza 

określone oprogramowanie licencjonowane przez firmę F&F od firm trzecich, które może być 

dostarczane w określonej wersji Oprogramowania, na które Użytkownik nabył licencję.  

Oprogramowanie firm trzecich ogólnie nie jest regulowane przez warunki przedstawione 

poniżej, ale podlega innym umowom i warunkom licencjodawców danego oprogramowania 

firm trzecich.  Warunki korzystania z oprogramowania firm trzecich podlegają i są 

regulowane odpowiednimi postanowieniami licencji, chyba że punkt 1 oraz punkt 10 i 11 

niniejszej Umowy również regulują korzystanie przez Użytkownika z oprogramowania firm 

trzecich.  Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad i warunków zawartych w takich licencjach 

oprogramowania firm trzecich w odniesieniu do odpowiedniego oprogramowania firm 

trzecich.  

2. Produkt. Przez pojęcie Produktu rozumie się dedykowane urządzenie, produkowane przez 

firmę F&F, posiadające unikatowy numer seryjny, na którym fabrycznie zainstalowano 

Oprogramowanie. 

3. Licencjobiorca. Licencjobiorcą jest osoba lub firma, która dokonała zakupu Produktu 

w sposób bezpośredni od firmy F&F lub pośredni i posiada Certyfikat Licencyjny wystawiony 

przez firmę F&F oraz dokument zakupu.  

4. Licencja na Oprogramowanie. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej licencji, F&F udziela 

użytkownikowi Produktu, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i ograniczonej licencji na instalację 

i używanie Oprogramowania w ramach jednego Produktu wyłącznie w calach zgodnych 

z przeznaczeniem Produktu.  Wykorzystanie niektórych programów osób trzecich 



dostarczonych wraz z Produktem może podlegać warunkom oddzielnej licencji, gdzie 

niniejsza licencja może być zawarta w pliku w Produkcie. Z wyjątkiem wyraźnych 

postanowień niniejszej licencji nie przyznaje ona Licencjobiorcy żadnych praw autorskich ani 

praw własności przemysłowej do Produktu. Wszelkie prawa, które nie zostały w sposób 

wyraźny przyznane, są zastrzeżone na rzecz F&F i jej dostawców. Nie mają zastosowania 

prawa domniemane. 

5. Licencja jest płatna jednorazowo i udzielona bezterminowo. 

6. Oprogramowanie. Licencjobiorcy zezwala się na sporządzenie jednej kopii Oprogramowania 

jedynie w celu utworzenia kopii zapasowej oraz na wypadek konieczności usuwania skutków 

awarii. Licencjobiorcy nie wolno zmieniać ani modyfikować Oprogramowania, ani tworzyć 

nowego programu instalacyjnego dla Oprogramowania. Oprogramowanie jest przedmiotem 

licencji i dystrybucji przez firmę F&F w celu używania jedynie na Produkcie F&F i nie może być 

ono wykorzystywane z produktami niepochodzącymi od F&F. 

7. Zakres funkcjonalności. Zakres funkcjonalności Oprogramowania jest zmienny i zależy od 

ilości zakupionych elementów Oprogramowania aktywowanych poprzez mechanizm 

modułów programowych i tokenów. Zakres ten jest określony w instrukcji użytkowania 

Oprogramowania dostępnej w samym Oprogramowaniu oraz na stronach internetowych 

firmy F&F. 

8. Ograniczenia. Licencjobiorca nie jest uprawniony do: 

a. tworzenia prac pochodnych opartych na Oprogramowaniu lub jakiejkolwiek jego części; 

b. powielania Oprogramowania w całości lub w części, 

c. sprzedaży, cesji, udzielania licencji, ujawniania lub innego zbywania lub udostępniania 

Oprogramowania w całości lub części, osobom trzecim; 

d. dokonywania zmian, tłumaczenia, dekompilacji lub podejmowania starań w celu 

odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania lub jego części, z zastrzeżeniem 

zastosowania obowiązujących przepisów, które wyraźnie zezwalają na te czynności 

niezależnie od niniejszego zakazu, jedynie jednak w zakresie określonym wyraźnie w tych 

przepisach; 

f. podejmowanie działań, które mogłyby spowodować, że Oprogramowanie stanie się 

przedmiotem umowy licencyjnej open source; 

g. usuwania lub zmiany informacji czy oznaczeń na Produkcie dotyczących praw własności. 

9. Aktualizacje. Jeśli Licencjobiorca uzyskuje aktualizację lub uaktualnienie ("Aktualizacja") 

Oprogramowania lub jego nową wersję, musi posiadać ważną licencję na wcześniejszą wersję 

Oprogramowania, aby korzystać z Aktualizacji.  Wszelkie dostarczane Aktualizacje podlegają 

postanowieniom niniejszym warunkom licencyjnym. Jeśli Licencjobiorca uzyskuje 

Aktualizację, może dalej korzystać z poprzedniej wersji Oprogramowania, którą posiada, 

przechowuje lub nadzoruje.  Firma F&F nie ma obowiązku udzielania pomocy w zakresie 

wcześniejszych wersji Oprogramowania, kiedy dostępna jest Aktualizacja.  Niniejsza licencja 

nie zobowiązuje firmy F&F do zapewniana wsparcia, obsługi, Aktualizacji lub modyfikacji. 

10. Brak gwarancji.  Niniejsze Oprogramowanie oraz oprogramowanie firm trzecich są oferowane 

w stanie "tak jak jest" i nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, 

dotyczących tego Oprogramowania.  Firma F&F i jej dostawcy wyraźnie zastrzegają, że nie 

udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, włącznie z, lecz bez ograniczenia 

do dorozumianych gwarancji w zakresie przydatności handlowej, przydatności do 

określonych zastosowań i nienaruszania praw autorskich.  Firma F&F nie świadczy usług firm 



trzecich i nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do usług firm trzecich.  Użytkownik 

ponosi ryzyko związane z korzystaniem z usług firm trzecich. 

11. Wyłączenie szkód przypadkowych, wynikowych oraz innych określonych rodzajów szkód.  

W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez właściwe prawa firma F&F ani jej dostawcy 

nie ponoszą odpowiedzialności względem użytkownika, klientów użytkownika lub innych 

użytkowników w zakresie jakichkolwiek szkód specjalnych, przypadkowych, karnych, 

pośrednich lub wynikowych, będących rezultatem użytkowania lub niemożności użytkowania 

produktu lub jego części wynikających z postanowień niniejszej licencji (włącznie z, lecz bez 

ograniczenia do utraconych korzyści, informacji poufnych, przerw w działalności zawodowej, 

utraty zdrowia, prywatności, niedopełnienia obowiązków wykonywanych z zachowaniem 

należytej staranności, zaniedbania, finansowych lub jakichkolwiek innych szkód), nawet 

w przypadku niedotrzymania postanowień lub zakresu odpowiedzialności wynikających 

z umowy lub gwarancji, nawet jeśli firma F&F lub jej dostawcy zostali powiadomieni 

o możliwości wystąpienia takich szkód. 

12. Ograniczenie odpowiedzialności.  Wszelkie szkody, które może ponieść użytkownik 

z jakiegokolwiek powodu, cała odpowiedzialność firmy F&F i jej dostawców na mocy 

jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy oraz wyłączne odszkodowania użytkownika za 

jakiekolwiek wcześniej wymienione straty ograniczają się do odszkodowania wypłacanego 

przez firmę F&F lub jej dostawców, które w żadnym wypadku nie może przekroczyć kwoty 

poniesionej przez użytkownika w związku z nabyciem Oprogramowania.  Ponadto, 

licencjodawcy lub dostawcy firmy F&F w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody. 

13. Zwolnienie z odpowiedzialności.  Akceptując niniejszą Umowę Użytkownik gwarantuje 

rekompensatę i zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności firmę F&F, jej 

pracowników, współpracowników i innych partnerów w przypadku jakichkolwiek pośrednich, 

przypadkowych, szczególnych, wynikowych lub przykładowych strat spowodowanych lub 

związanych z użytkowaniem Produktu przez użytkownika lub powiązanych w jakikolwiek 

sposób z niniejszym Produktem. 

14. Wszelkie zmiany i jednostkowe odstępstwa od zapisów niniejszej Licencji mogą być 

regulowane dodatkowym aneksem. 

15. Postanowienia ogólne.  Niniejsza Umowa pomiędzy Użytkownikiem a firmą F&F będzie 

regulowana i rozpatrywania zgodnie z prawem polskim.  Producentem Oprogramowania jest 

firma F&F.  "Meternet", logo Meternet oraz inne nazwy i logotypy firmy F&F są znakami 

towarowymi. 

 

 

 

 

 


