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Licencja dla Użytkownika końcowego

Poprzez otwarcie opakowania z fontami LucasFonts lub żądanie dostarczenia software fontów pocztą elektroniczną lub
kliknięcie na polu "Zamawiam" w serwisie internetowym - Użytkownik akceptuje warunki i postanowienia niniejszego
porozumienia.

Licencja dla Użytkownika indywidualnego
LucasFonts przyznaje prawo użycia załączonego software fontów na jednym (1) urządzeniu drukującym i do pięciu (5)
komputerach umieszczonych w jednej lokalizacji geograficznej.
W przypadku licencji wielostanowiskowych należy uiścić dodatkową opłatę.

Prawa i obowiązki licencyjne
Użytkownik może zainstalować i używać software fontu dla celów odwzorowania obrazu fontów. Użytkownik może
skopiować software fontu dla drukarni lub agencji reklamowej dla celów wyprodukowania dokumentów użytkownika tylko
wtedy, gdy drukarnia lub agencja zakupiły ten konkretny software fontów (w przypadku dokumentów z osadzonymi fontami
patrz "Osadzenie").
Użytkownikowi nie wolno: dzierżawić, wypożyczać, leasingować, odstępować licencji, oddawać lub dalej przekazywać
software fontu lub jego kopii.
Użytkownik zgadza się nie przekazywać jakiejkolwiek części software serwisem on-line.
Jeśli publikowane dokumenty użytkownika zawierają własna metrykę to wtedy konkretne nazwy fontów i dom typograficzny
muszą być wymienieni tj. "Skład dokonano fontem (o nazwie) z LucasFonts".

Prawo autorskie
Użytkownik zgadza się, że właścicielem software fontów jest LucasFonts i jego struktura, organizacja i kodowanie jest
tajemnicą handlową LucasFonts.
Użytkownik potwierdza, że software jest chroniony przez Prawo Autorskie Stanów Zjednoczonych, prawa
autorskie i ochronne innych państw i międzynarodowe traktaty. Użytkownik zgadza się traktować software fontu tak jak inne
podlegające prawu autorskiemu produkty takie jak np. książkę. Użytkownikowi nie wolno kopiować software fontu za
wyjątkiem wykonania niemodyfikowanej kopii wyłącznie dla własnych potrzeb archiwizacji.
Użytkownik zgadza się nie modyfikować, adaptować, konwertować, tłumaczyć, przekształcać, dekompilować,
deasemblować, zmieniać, lub tworzyć pochodne; plików komputerowych z zapisem software fontu.

Osadzenie
Użytkownik może osadzać (embed) fonty w produktach dla własnych potrzeb.
Użytkownik może przekazać pracę z osadzonymi fontami LucasFonts do drukarni lub agencji celem ich wydrukowania.
Aby opublikować prace z osadzonymi fontami (tj. na CD-ROM lub w sieci) Użytkownik potrzebuje specjalnego porozumienia
licencyjnego, uzależnionego od stosowanej technologii i zakresu publikacji.
Użytkownik posiada prawo do modyfikacji i zmian software fontu dla swego własnego użycia lecz nie dla odsprzedaży lub
dalszej dystrybucji. Należy się skontaktować z autoryzowanym dostawcą lub LucasFonts -- info@fontfabrik.com  -- w kwestii
realizacji życzeń specjalnych.

Gwarancja
LucasFonts gwarantuje, że software fontu będzie działać jak powinien w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia
potwierdzenia dostawy. Celem zareklamowania, Użytkownik musi zwrócić posiadany software łącznie z dokumentem zakupu
w okresie do 90 dni. Jeśli software nie działa właściwie to wtedy LucasFonts lub jego autoryzowany dostawca albo wymieni
software fontu albo zwróci pobraną zapłatę za software fontu. LucasFonts lub jego autoryzowany dostawca nie może i nie
gwarantuje rezultatów i wyników, które Użytkownik może uzyskać przez użycie software fontów.
W żadnym przypadku LucasFonts lub jego autoryzowany dostawca nie będzie odpowiedzialny w stosunku do Użytkownika
za zaistnienie jakiegokolwiek rodzaju przypadkowych i innych szkód, włączając w to utratę zysków lub oszczędności.
Aby uzyskać pomoc techniczną i aktualizację należy zarejestrować fonty w: http://www.lucasfonts.com/registration.html

Niniejsza gwarancja jest skuteczna do końca jej ważności. Jednakże ta umowa automatycznie wygaśnie z chwilą zaistnienia
niedotrzymania jej warunków przez Użytkownika. W tym momencie Użytkownik musi zniszczyć wersję oryginalną
i jakiekolwiek kopie software fontów. Jeśli jakaś część tej umowy stanie się nie ważna lub nie obowiązująca, to nie unieważni
to całości umowy, która pozostanie ważna i obowiązująca w swoich ustanowieniach. Umowa ta może być jedynie zmieniona
przez LucasFonts.


