Umowa Licencyjna
Softwaru Czcionek
firmy Tilde
JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ USTALEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NIE
INSTALUJ ANIE NIE WYKONUJ ŻADNYCH KOPII SOFTWARU CZCIONEK,
A ZAMIAST TEGO, NIEZWŁOCZNIE ZWRÓĆ NIENIEJSZĄ LICENCJĘ DO
PUNKTU ZAKUPU Z DOWODEM PŁATNOŚCI W TERMINIE 30 DNI
PO REFUNDACJĘ CENY TWOJEGO ZAKUPU. WYKONANIE KOPII LUB
ZAINSTALOWANIE SOFTWARU (LUB ŻĄDANIE SOFTWARU DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ) STANOWI AKCEPTACJĘ UMOWY LICENCYJNEJ.
1. Udzielenie Licencji
Mając na względzie opłaconą należność, która jest częścią ceny jaką
wydatkowałeś na ten Software Czcionek, Tilde jako Licencjodawca
udziela Tobie, Licencjobiorcy, niewyłącznego, nietransferowalnego
prawa do używania tego Softwaru Czcionek firmy Tilde w zgodzie ze
wszystkimiu postanowieniami i warunkami Umowy. Tilde zastrzega
wszystkie prawa, które nie są wyraźnie udzielone Licencjobiorcy.
2. Własność
Ten Software Czcionek i inne materiały są licencjonowane Tobie, Licencjobiorcy. Jako Licencjobiorca jesteś właścicielem nośnika, na którym
Software Czcionek został oryginalnie lub w późniejszym okresie nagrany
lub umieszczony ale Tilde i/lub jej licencjodawcy zachowują tytuł
i własność nad Softwarem Czcionek zapisanym na oryginalnej kopii
dysku i nad jego późniejszymi kopiami. Ta Umowa nie jest sprzedażą
produktu jakim jest oryginalny Software Czcionek ani żadnej części
bądź jej kopii.
3. Dozwolone użycie
Jako Licencjobiorcy wolno Ci fizycznie zainstalować i używać Software
Czcionek firmy Tilde na (do) pięciu (5) stanowiskach komputerowych
w jakiejkolwiek danej chwili czasu. Jeżeli posiadasz licencję
wielostanowiskową na Software Czcionek firmy Tilde wtedy w jakiejkolwiek danej chwili czasu wolno Ci zainstalować i używać ten Software
Czcionek na tylu stanowiskach komputerowych na ile opiewa faktura.
Wolno Ci dystrybuować Software Czionek firmy Tilde elektronicznie
załączony (embedded) w dokumencie jedynie w przypadku gdy
ten Software Czcionek załączony do takiego dokumentu (a) został
przetransformowany do statycznego obrazu graficznego (np. „gif”)
lub jako załączony dokument elektroniczny, i (b) jest dystrybuowany
w bezpiecznym formacie, który zezwala tylko na oglądanie i drukowanie
(ale nie na edytowanie, zmienianie, ulepszanie czy modyfikowanie)
takiego statycznego obrazu graficznego lub załączonego dokumentu.
Niedozwolone jest modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie,
opracowywanie, dekompilowanie, deasemblowanie i tworzenie prac
pochodnych opartych na Softwarze Czcionek firmy Tilde. Niedozwolone
jest zmienianie Softwaru Czcionek firmy Tilde w celu dodania
jakiejkolwiek funkcjonalności, której nie posiadał w momencie dostawy.
Niedozwolona jest zmiana „embedding bits”, które determinują
właściwości Softwaru Czcionek firmy Tilde. Software Czcionek firmy
Tilde nie może być użyty do utworzenia lub dystrybucji jakiegokolwiek
elektronicznego dokumentu, w którym ten Software Czcionek, lub jakaś
jego część, jest załączony w formacie umożliwiającym edycję, zmienianie,
ulepszanie lub modyfikowanie przez odbiorcę takiego dokumentu.
Dostarczone Ci pisemne materiały nie mogą być modyfikowane,
adaptowane, tłumaczone lub użyte do utworzenia prac pochodnych bez
wcześniejszej pisemnej zgody Tilde.
Wolno Ci przenieść kopię Softwaru Czcionek firmy Tilde użytego
w danym dokumencie do drukarni lub zakładu usługowego do wykorzystania przez drukarnię lub zakład usługowy do druku takiego dokumentu ale jedynie wtedy gdy drukarnia lub zakład usługowy okaże Ci,
że nabył lub otrzymał licencję na użycie tego konkretnego Softwaru
Czcionek firmy Tilde.

4. Cesja
Możesz dokonać cesji wszystkich swoich praw do używania Softwaru
Czcionek firmy Tilde na inną osobę fizyczną lub prawną pod warunkiem, że (a) osoba ta zaakceptuje i przystanie na bycie związanym
postanowieniami i warunkami Umowy, oraz że (b) Ty zniszczysz wszystkie kopie Softwaru Czcionek włącznie ze wszystkimi kopiami zapisanymi w pamięci użądzenia hardwarowego.
5. Kopia zapasowa
Możesz wykonać jedną kopię zapasową Softwaru Czcionek firmy Tilde
tylko dla twoich własnych celów archiwizacji. W przypadku wygaśnięcia
Umowy jesteś zobowiązany do zniszczenia oryginału i wszelkich kopii
Softwaru Czcionek firmy Tilde.
6. Wygaśnięcie umowy
Niniejsza umowa obowiązuje do czasu jej wygaśnięcia. Niniejsza umowa
automatycznie wygasa, bez powiadomienia ze strony Tilde, jeżeli
sprzeniewierzysz się jakiejkolwiek klauzuli tu zawartej. W przypadku
wygaśnięcia jesteś zobowiązany do zniszczenia materiałów pisemnych,
Softwaru Czcionek firmy Tilde i wszelkich ich kopii w części i w całości.
7. Odpowiedzialność i ograniczona rękojmia
Tilde udziela rękojmii na to, że Software Czcionek firmy Tilde jest wolny
od defektów materiałowych i wykonawczych przy normalnej eksploatacji
przez okres trzydziestu (30) dni od dnia dostarczenia go Tobie
określonego na podstawie faktury. Całkowita odpowiedzialność firmy
Tilde i wyłączne odszkodowanie dla Ciebie związane z uszkodzonym
produktem będzie ograniczone, zgodnie z wyborem Tilde, do zwrotu
ceny zakupu albo wymiany Softwaru Czcionek firmy Tilde dostarczonego
do punktu zakupu razem z dowodem zakupu. Jeżeli błąd lub dysfunkcja
jest wynikiem wypadku, nadużycia lub niewłaściwego zastosowania, lub
Software Czcionek firmy Tilde został utracony lub uszkodzony na skutek
pożaru, kradzieży lub zaniedbania, Tilde nie będzie ponosiła żadnej
odpowiedzialności co do wymiany Softwaru Czcionek lub nośnika lub
refundacji kosztów zakupu.
ZA WYJĄTKIEM TEGO CO ZOSTAŁO WYRAŹNIE OPISANE POWYŻEJ SOFTWARE CZCIONEK JEST DOSTARCZANY NA ZASADZIE „TAKI JAKI JEST”.
TILDE NIE DAJE RĘKOJMII CO DO OSIĄGÓW I REZULTATÓW JAKIE
MOŻNA OTRZYMAĆ UŻYWAJĄC SOFTWARE CZCIONEK FIRMY TILDE.
Z WYJĄTKIEM POWYŻSZEJ OGRANICZONEJ RĘKOJMII, TILDE NIE DAJE
ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMYŚLNYCH,
CO DO NIE-NARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, MOŻLIWOŚCI HANDLOWYCH LUB ODPOWIADANIA DO JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO
CELU. W ŻADNYM WYPADKU TILDE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA PRZED
TOBĄ LUB INNĄ OSOBĄ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
ZALEŻNE, PRZYPADKOWE LUB SPECJALNE SZKODY (WŁĄCZAJĄC W TO
BEZ OGRANICZEŃ SZKODY W POSTACI UTRACONEGO ZYSKU, UTRACONYCH DANYCH, UTRACONYCH MOŻLIWOŚCI HANDLOWYCH, UTRACONYCH
OSZCZĘDNOŚCI) POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI
UŻYCIA SOFTWARU CZCIONEK FIRMY TILDE, NAWET GDY TILDE ZOSTAŁA
POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.
8. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla Niniejszej Umowy Licencyjnej na Software
Czcionek firmy Tilde jest prawo Łotwy. Jeżeli produkt ten został nabyty
poza Łotwą wtedy mogą mieć zastosowanie prawa lokalne. W przypadku pytań odnośnie Umowy Licencyjnej oraz potrzeby kontaktu
z Tilde prosimy o kontakt pisemny.
Adres firmy Tilde:
Tilde, SIA
Vienibas Gatve 75A
Riga LV-1004
Latvia
Wszelkie zapytania można wysłać e-mailem na:
tilde@tilde.lv

