
Licencja użytkowania oprogramowania
firmy DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.

Oprogramowanie i podręcznik użytkownika są chronionym prawem autorskim dziełem firmy DEHN + SÖHNE GmbH 
+ Co. KG. Wydruk niniejszej licencji należy również uznać za certyfikat licencji. Uprawnia on nabywcę do korzystania 
z oprogramowania i podręcznika użytkownika w zakresie wyznaczonym przez poniższe warunki licencji. Jakiekolwiek użycie 
w zakresie wykraczającym poza warunki licencji nie jest dozwolone. Nabywca został poinformowany o tych warunkach przed 
zakupem niniejszego oprogramowania.

Nabywając oprogramowanie, kupujący akceptuje ograniczenia w użytkowaniu, gwarancji i zobowiązaniach określone 
w certyfikacie licencji.

§ 1 Zakres użytkowania 

(1) Prawo użytkowania oprogramowania obejmuje liczbę zakupionych licencji. Nabywca uzyskuje prawo do użytkowania 
oprogramowania w dowolnym czasie współmiernie do liczby nabytych licencji. Nabywca, za pomocą odpowiednich mechanizmów 
ochrony dostępu, musi zapobiegać sytuacjom, w których liczba osób jednocześnie korzystających z oprogramowania będzie 
przekraczać liczbę licencji.

Oprogramowanie jest „w użyciu” na komputerze, gdy jest załadowany do pamięci tymczasowej (np. RAM) komputera lub jest 
przechowywany w jego pamięci nieulotnej (np. dysk twardy, CD-ROM lub jakiekolwiek inne urządzenie magazynujące). Nie 
dotyczy to przypadku, gdy kopia będąca „w użyciu” jest zainstalowana na serwerze sieciowym wyłącznie dla potrzeb dystrybucji 
na inne komputery. W gestii nabywcy pozostaje decyzja, na którym urządzeniu będzie używane oprogramowanie. Nabywca jest 
uprawniony do wgrania oprogramowania – wielokrotnie lub na stałe – do komputera przeznaczonego do tego celu w dowolnym 
czasie w celu uruchomienia i jest uprawniony do wykonania takich kopii (duplikatów) programu lub jego części, które są 
niezbędne do jego uruchomienia. 

Powielanie podręcznika użytkownika jest dozwolone tylko za pisemną zgodą właściciela praw autorskich. Posiadaczem praw 
autorskich do podręcznika, niezależnie od nabycia licencji, jest DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.

 
(2) Nabywca nie ma prawa – z wyjątkiem sytuacji, gdy zostało zawarte inne porozumienie – do modyfikowania oprogramowania 

lub łączenia go z innymi programami. Zakaz ten dotyczy w szczególności zmiany nazwy firmy, znaków towarowych, uwag 
dotyczących praw autorskich i innych uwag dotyczących zastrzeżeń prawnych oraz praw użytkowania. 

(3) Nabywca jest uprawniony do dokonania pojedynczej kopii zapasowej oprogramowania. Kopie zapasowe mogą być 
wykorzystywane wyłącznie w celu odzyskania danych lub do celów dowodowych.

§ 2 Przekazywanie pakietu oprogramowania 

(1) Nabywca jest uprawniony wyłącznie do przekazania innemu użytkownikowi oprogramowania wraz z certyfikatem licencji 
w oryginalnym stanie i w całości. To uprawnienie nie obejmuje przekazywania kopii lub częściowych kopii oprogramowania. 

(2) Po przekazaniu oprogramowania prawo do jego użytkowania zgodnie z § 1 przechodzi na kolejnego użytkownika, który 
wstępuje w miejsce nabywcy w zakresie określonym przez certyfikat licencji. Jednocześnie prawo użytkowania przez nabywcę 
wygasa zgodnie z § 1. 

(3) Po przekazaniu oprogramowania nabywca zobowiązany jest niezwłocznie i całkowicie skasować lub zniszczyć za pomocą 
innych środków wszystkie kopie i kopie częściowe oprogramowania. Dotyczy to także wszystkich kopii zapasowych. 

(4) Ustępy (1) do (3) stosuje się również, gdy przekazanie oprogramowania ma jedynie w charakter tymczasowy. Wypożyczanie 
oprogramowania lub jego części jest niedozwolone.

§ 3 Przekazywanie oprogramowania przez kolejnych użytkowników 

W przypadku, gdy nowy użytkownik przekazuje oprogramowanie kolejnemu użytkownikowi, kolejny użytkownik wstępuje 
w miejsce poprzedniego użytkownika. § 2 stosuje się analogicznie. 



§ 4 Inne prawa 

Wszystkie dodatkowe prawa dotyczące użytkowania i stosowania oprogramowania pozostają zastrzeżone i nie są przenoszone 
automatycznie przez obecne warunki licencji lub certyfikat licencji (w nich zawarty). W szczególności, ani nabywca, ani kolejny 
użytkownik nie są uprawnieni do użytkowania oprogramowania jednocześnie na większej ilości urządzeń do przetwarzania 
danych oraz do rozpowszechniania kopii oprogramowania w wersji oryginalnej.

§ 5 Gwarancja 

(1) Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie jest możliwe wyprodukowanie takiego oprogramowania, które będzie wolne od wad 
w każdych warunkach użytkowania. Firma DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. gwarantuje, iż oprogramowanie nadaje się do 
celów wskazanych w opisie programu opublikowanym przez firmę i obowiązującym w momencie dostawy do nabywcy, oraz że 
program posiada cechy tam wskazane. Nieznaczne ograniczenia użycia nie będą brane pod uwagę. 

(2) DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. gwarantuje, że oryginalny program został prawidłowo zapisany na sprawdzonym 
nośniku danych. 

(3) Jeśli oprogramowanie będzie wykazywać wady, których przyczyna może leżeć po stronie firmy DEHN + SÖHNE GmbH 
+ Co. KG., firma DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. może zgodnie z własną decyzją usunąć wspomniane wyżej wady lub 
dostarczyć nabywcy przedmiot umowy wolny od wymienionych wad (wykonanie zobowiązania).

(4) Jeśli wykonanie zobowiązania nie powiedzie się lub nie jest uznane za dopuszczalne przez nabywcę lub firma DEHN + 
SÖHNE GmbH + Co. KG. odrzuci ostatecznie wykonanie zobowiązania lub też będzie je niedopuszczalnie opóźniać lub też 
zaistnieją inne powody, które by usprawiedliwiały natychmiastowe odstąpienie lub odszkodowanie dla zachowania wyważonych 
interesów obu stron, to nabywca jest uprawniony do zmniejszenia ceny zawartej w umowie lub do odstąpienia od umowy lub do 
wystąpienia o odszkodowanie. Odpowiednie zastosowanie mają § 2 ust. (2) i (3) certyfikatu licencji. W przypadku niewielkiego 
naruszenia zapisów umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niewielkich błędów oprogramowania, nabywcy nie przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy.

(5) Jeżeli nabywca po nieudanym wykonaniu zobowiązania wyrazi zgodę jedynie na formę odszkodowawczą, przedmiot umowy 
pozostaje u nabywcy, o ile zostanie to przez niego uznane za dopuszczalne. Odszkodowanie ogranicza się do wysokości różnicy 
między ceną zakupu (bez podatku VAT) a ceną niepełnowartościowego oprogramowania, które pozostaje w gestii nabywcy. 

(6) Roszczenia z tytułu wad rzeczowych i prawnych, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu wad prawnych 
i rzeczowych, z wyjątkiem roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku 
z wadliwością produktu, wygasają po 12 miesiącach od daty dostarczenia towaru. 

(7) Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli firma DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. podstępnie przemilczała fakt wystąpienia 
wady lub przejęła na siebie obowiązek utrzymania gwarancji na jakość. 

(8) Zakres gwarancji nie wykracza poza warunki opisane powyżej. W szczególności, nie istnieje gwarancja, że oprogramowanie 
będzie spełniać specyficzne wymagania nabywcy. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór, instalację i użytkowanie 
oprogramowania, jak również za wyniki, które mają być osiągnięte za jego pomocą. 

(9) Gwarancja wygasa w stosunku do programów, które nabywca zmodyfikował lub w kod których nabywca w jakikolwiek sposób 
zaingerował, chyba że nabywca udowodni, iż nie ma żadnego związku między jego działaniami a powstałymi uszkodzeniami. 

§ 6 Odpowiedzialność z innych tytułów

(1) W przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązków umownych wyklucza się odpowiedzialność firmy DEHN + SÖHNE 
GmbH + Co. KG. W przypadku nieumyślnego naruszenia innych obowiązków odpowiedzialność firmy DEHN + SÖHNE 
GmbH + Co. KG. ogranicza się do typowo umownych, przewidzianych szkód. 

(2) Wyżej wspomniane regulacje nie mają zastosowania do roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za 
szkody powstałe w związku z wadliwością produktu. O ile nie ma zastosowania ograniczenie odpowiedzialności w przypadku 
roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu, ogranicza 
się odpowiedzialność firmy DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. do świadczenia odszkodowawczego z ubezpieczenia. Jeśli to 
nie nastąpi lub nastąpi niecałkowicie, firma DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. jest zobowiązana do odpowiedzialności do 
wysokości sumy na pokrycie (roszczenia).



(3) Jeśli odpowiedzialność firmy DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. zostanie wykluczona lub ograniczona, ma to 
również zastosowanie do osobistej odpowiedzialności urzędników, pracowników, współpracowników, przedstawicieli i osób 
wspomagających wypełnianie zobowiązania firmy DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.

(4) Odpowiedzialność firmy DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. nie podlega ograniczeniu w przypadku, kiedy nabywca straci 
życie bądź dozna uszczerbku na ciele lub zdrowiu z tytułu danego działania firmy DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. lub jej 
zaniedbania.

§ 7 Obowiązek informowania

W przypadku, gdy oprogramowanie zostanie odsprzedane, nabywca jest zobowiązany poinformować na piśmie DEHN Polska 
sp. z o.o. Biuro Techniczne w Krakowie o nazwie i dokładnym adresie nowego nabywcy.

§ 8 Postanowienia ogólne 

(1) Do wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy, ich dojścia do skutku, interpretacji i wykonania, jak również do 
wynikających z tego stosunków umownych i handlowych ma zastosowanie prawo niemieckie. Wyklucza się zastosowanie 
porozumień unijnych o umowach o międzynarodowym obrocie towarów oraz wydanych do nich przepisów Republiki Federalnej 
Niemiec.

(2) Miejscem wykonania i właściwością miejscową sądu dla dostaw, płatności i wszystkich należności, także wynikających 
z płatności wekslowych i czekowych, jest wyłącznie Norymberga. Firma DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. zastrzega sobie 
jednakże możliwość zaskarżenia nabywcy w miejscu właściwym dla jego siedziby.

Stan: 18.02.2010

Pytania dotyczące certyfikatu licencji na oprogramowanie firmy DEHN + SÖHNE proszę kierować na adres:

DEHN Polska sp. z o.o.
Biuro Techniczne w Krakowie
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków
tel. (12) 614-51-82
faks (12) 614-51-83
e-mail: dehnsupport@dehn.pl
Internet: http://www.dehn.pl


