
                               

                       Umowa licencyjna użytkownika końcowego dla czcionek FontFont

Niniejsza Umowa Licencyjna (dalej “Umowa”) jest prawnym porozumieniem pomiędzy Tobą, lub jeśli reprezentujesz 
podmiot prawny, pomiędzy tym podmiotem prawnym (zwanym dalej “Tobą”) a  FontShop International GmbH (zwanym 
dalej “ ”) i ma zastosowanie do Font Software, które towarzyszy niniejszej umowie lub które zamówiłeś(aś) online. 

Pobierając Font Software lub otwierając opakowanie, wyrażasz zgodę na związanie się postanowieniami niniejszej 
Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszej Umowy, nie pobieraj, nie instaluj ani nie korzystaj z Font Software. 
Jeśli zakupiłeś(aś) Licencję na używanie Font Software w zamkniętym opakowaniu w sprzedaży detalicznej i nie zgadzasz 
się na warunki niniejszej Umowy to zwróć je nieotwarte do miejsca zakupu. 

1. Definicje
“Font Software” oznacza kodowane oprogramowanie, które generuje wzór czcionek w przypadku korzystania 
z odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz wszelkie inne dane włącznie z dokumentacją dostarczoną z takim 
oprogramowaniem.

“Jednostka Licencjonowana” oznacza instalację Font Software, która pozwala do pięciu (5) użytkownikom jednocześnie 
na używanie go w jednym położeniu geograficznym. Pojedyncze położenie geograficzne to w szczególności siedziba 
twojej działalności. Ograniczenie geograficzne nie ma zastosowania do komputerów przenośnych, jeśli są one twoją 
własnością. 

2. Przyznanie licencji
2.1. Liczba użytkowników.  udziela Ci niewyłącznej licencji na korzystanie z Font Software w Jednostce Licencjonow-
anej, do własnych celów osobistych lub służbowych, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Jeśli liczba użytkowników, 
którzy korzystają z Font Software przekracza tę określoną powyżej w definicji Jednostki Licencjonowanej musisz 
zażądać od  lub jego autoryzowanych dystrybutorów odpowiedniej licencji obejmującej wszystkich użytkowników. 
Za takie rozszerzenie licencji będzie pobierana dodatkowa opłata.

2.2. Osadzanie. Możesz osadzać Font Software w dokumentach, aplikacjach lub urządzeniach jako rasteryzowaną 
reprezentację Font Software (np. GIF lub JPEG) lub jako podzbiór (Subset) Font Software o ile dokument, aplikacja lub 
urządzenie są rozprowadzane w bezpiecznym formacie, który pozwala tylko na podgląd i drukowanie, ale nie umożliwia 
edycji tekstu. Potrzebujesz dodatkowej licencji od  lub jego Dystrybutorów (I) za korzystanie z Font Software w 
dokumentach, aplikacjach lub urządzeniach pozwalających na edytowanie tekstu, gdy takie dokumenty, aplikacje lub 
urządzenia są rozprowadzane do osób trzecich lub (II) w przypadku gdy Font Software nie jest osadzony jako podzbiór 
(Subset) ani jako rasteryzowana reprezentacja.

2.3. Back-up. Możesz tworzyć kopie zapasowe z Font Software jedynie dla celów archiwizacji, pod warunkiem zachowania 
wyłącznej kontroli i opieki nad takimi kopiami.

2.4. Biura usługowe. Można wziąć cyfrową kopię Font Software wykorzystywaną w konkretnym dokumencie do komer-
cyjnego zakładu drukującego lub biura usługowego w celu wydruku tego konkretnego dokumentu (ten dokument nie może 
być edytowany przez zakład ani przez biuro usług). W przypadku jakichkolwiek zmian w dokumencie lub korzystania z Font 
Software w innych celach, zakład drukujący lub biuro usług musi nabyć własne licencje na Font Software. 

2.5. Kopiowanie. Z wyjątkiem udzielonych praw w 2.2. 2.3 2.4., nie możesz kopiować Font Software lub umożliwić trzeciej 
stronie skopiowania Font Software. Wszelkie kopie Font Software muszą zawierać takie same informacje o prawach 
autorskich, znakach towarowych i prawach własności jak te w oryginale. 

2.6. Zmiany. Z wyjątkiem udzielonego prawa w 2.2., nie wolno modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, odtwarzać, 
dekompilować, deasemblować, zmieniać lub próbować odkryć kod źródłowy Font Software. Jeśli chcesz dokonać zmian 
w Font Software, należy uzyskać uprzednią pisemną zgodę . 

3. Własność 
Font Software i wszystkie jego kopie, są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych, przez prawa autorskie 
i projektowe innych narodów i przez traktaty międzynarodowe. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa 
przysługują wyłącznie , z wyjątkiem wyraźnie określonych w 2.1.  Nie uzyskujesz własności Font Software w ramach 
niniejszej Umowy. Struktura, organizacja i kod Font Software, stanowią tajemnicę handlową , i zgadzasz się traktować 
je jako takie. 



4. Przeniesienie Licencji 
Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie można dawać, najmować ani leasingować 
Font Software ani jego części osobom trzecim. Możesz przekazać wszystkie swoje prawa do korzystania z Font Software 
i Dokumentacji innej osobie fizycznej lub prawnej, pod warunkiem że (I) nabywca akceptuje i wyraża zgodę na piśmie 
(z kopią do ) do przestrzegania wszystkich warunków i postanowień niniejszej Umowy oraz (II) że zniszczysz wszystkie 
kopie Font Software i Dokumentacji, w tym wszystkie kopie przechowywane w pamięci urządzeń. Nie ograniczając ogól-
nego charakteru powyższego, zgadzasz się, że nie będziesz dystrybułować ani rozpowszechniać całości lub jakiejkolwiek 
części Font Software za pośrednictwem usługi online. 

5. Gwarancja
 udziela gwarancji na to, że Font Software będzie funkcjonował w istotnym zakresie zgodnie z Dokumentacją 

przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia otrzymania Font Software. Aby dokonać reklamacji z tytułu gwarancji 
musisz zwrócić Font Software do miejsca, w którym dokonałeś(aś) zakupu razem z kopią faktury w ciągu tegoż okresu 
dziewięćdziesięciu (90) dni. Jeżeli Font Software nie działa w istotnym zakresie zgodnie z Dokumentacją, całkowita 
i wyłączna odpowiedzialność i odszkodowanie będą ograniczone (zależnie od woli ) do wymiany Font Software 
albo zwrotu opłaty uiszczonej za ten Font Software.  i jej dostawcy nie udzielają ani nie mogą udzielić gwarancji 
co do poziomu sprawności ani rezultatów jekie możesz otrzymać przez użycie FontSoftware lub Dokumentacji. 
Powyższe ustala całkowite i wyłączne odszkodowanie za niewypełnienie przez  lub jego dostawcę warunków 
ograniczonej gwarancji. Z wyjątkiem powyższej ograniczonej gwarancji  i jej dostawcy nie udzielają żadnej dodatkowej 
gwarancji sformułowanej wprost ani domyślnej co do tego, że nie naruszone zostaną prawa osób trzecich, możliwości 
handlowe i co do odpowiedniości do danego zastosowania. W żadnym wypadku  i jego dostawcy nie będą ponosili 
odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe szkody włączając w to utracone korzyści, utracone zasoby nawet jeśli 
przedstawiciel  został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub za jakiekolwiek roszczenia w stosunku 
do Ciebie osób trzecich. Niniejsza gwarancja nie wpływa na jakiekolwiek roszczenia, które możesz mieć w stosunku do 
sprzedawcy. 

6. Prawo właściwe
Niniejsza umowa będzie regulowana przez prawo niemieckie. Niniejsza Umowa nie będzie podlegać Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o Kontaktach w Handlu Międzynarodowym, której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. Jeśli jakakolwiek 
część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną i nieskuteczną, nie wpłynie to na ważność pozostałej części Umowy, 
która pozostaje ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami. Wyrażasz zgodę na to, że Font Software nie zostanie przez 
Ciebie wysyłany, przekazywany i/lub eksportowany do żadnego z zabronionych krajów lub użyty w sposób zabroniony 
przez United States Export Administration Act i inne stosowne przepisy eksportowe, ograniczenia i regulacje. Niniejsza 
Umowa może być modyfikowana tylko w formie pisemnej podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela .

7. Zakończenie
 ma prawo wypowiedzieć licencję natychmiast, jeśli nie wywiążesz się z jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy.

Po zakończeniu, należy zniszczyć oryginał i wszystkie kopie Font Software i Dokumentacji.

8. Przepisy ogólne
Zgadzasz się poinformować wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do Font Software o treści tej Umowy i upewnić 
się, że wypełnią oni postanowienia niniejszej Umowy.
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