Licencja oprogramowania URW++
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
OTWARCIE TEGO PAKIETU OZNACZA AKCEPTACJĘ WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY.
Jeżeli nie przystajesz na postanowienia i warunki niniejszej Umowy, niezwłocznie zwróć ten pakiet,
NIEOTWORZONY, do URW++ lub do miejsca, z którego go otrzymałeś.
Niniejszy pakiet zawiera Software URW++, to znaczy: oprogramowanie, dane elektroniczne opisujące znaki
alfabetyczne oraz oprogramowanie wspomagające użytkowanie cyfrowych krojów pism. W związku
z posiadaniem licencji na korzystanie z Software URW++ i odnośnej dokumentacji przystajesz na następujące
postanowienia i warunki.
1. Użytkowanie Software URW++.
Otrzymujesz niewyłączne, prawo pojedynczego użytkownika do wykorzystania Software URW++ na do pięciu (5)
komputerach. Jeżeli software miałby być instalowany na więcej niż pięciu (5) twardych dyskach i używany przez
wiele systemów, musi zostać nabyta dodatkowa licencja na każdy dodatkowy system od URW++. URW++
zastrzega wszelkie prawa, których nie udzieliła wyraźnie Tobie niniejszą Umową. Fizyczny nośnik, na którym
zapisano software jest Twoją własnością. Software może być wykorzystywany wyłącznie w Twojej działalności
gospodarczej lub do Twojego prywatnego użytku.
Zawieranie Software Czcionek URW++ w dokumentach elektronicznych lub na stronach internetowych jest
dozwolone w trybie bezpiecznym "Edycja / Podgląd / Wydruk". Licencjobiorca musi zagwarantować, że odbiorcy
dokumentów elektronicznych lub stron internetowych nie będą w stanie wyodrębnić Software Czcionek URW++
z takich dokumentów, ani użyć zawartego Software Czcionek URW++ do tworzenia nowych dokumentów.
2. Prawa i zobowiązania odnośnie własności.
Software URW++ jest cenną własnością URW++. Nie będziesz wykonywał, nie wykonasz i nie pozwolisz na
wykonanie kopii Software URW++, dokumentacji lub jakiejkolwiek ich części, za wyjątkiem jednej (1) kopii
wyłącznie w celach bezpieczeństwa lub takich kopii, które są niezbędne do instalacji Software URW++ w związku
z postanowieniami niniejszej Umowy. Wszelkie takie kopie Software URW++ mają zawierać takie same
informacje dotyczące własności, jakie widnieją na lub w Softwarze URW++.
Zobowiązujesz się nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, wydzierżawiać, leasingować, wypożyczać,
odsprzedawać, dystrybuować, produkować, wstecznie opracowywać, dekompilować, deasemblować, ponownie
digitalizować, ani tworzyć prac pochodnych lub krojów pism opartych na Software URW++, opartych na
czcionkach utworzonych elektronicznie lub opartych na formie drukowanej wynikającej z użycia Software URW++.
Znaki towarowe mogą być użyte zgodnie z akceptowaną praktyką dotyczącą znaków towarowych, włącznie
z identyfikacją nazwy właściciela znaku towarowego. Znaki towarowe mogą być użyte wyłącznie do identyfikacji
wydruku powstałego za pomocą Software URW++.
3. Odstąpienie praw.
Wolno Ci odstąpić prawa określone niniejszą Umową osobie trzeciej, która wcześniej przystanie na piśmie na
warunki niniejszej Umowy, pod warunkiem że przekażesz wszystkie kopie Software URW++ i odnośnej
dokumentacji tej osobie oraz zniszczysz wszelkie kopie nie przekazywane. Z wyjątkiem procedury opisanej wyżej
nie wolno Ci przekazać swoich praw określonych niniejszą Umową. Zobowiązujesz się do nie wysyłania, nie
przekazywanie ani nie eksportowania za granicę Software URW++.
4. Ograniczenie praw.
URW++ zachowuje tytuł prawny i prawo własności co do Software URW++, nośników na jakich jest on zapisany
oraz wszystkich kolejnych kopii Software URW++ niezależnie od postaci i nośników w lub na których oryginał
i inne kopie mogą się znajdować. Z wyjątkiem postanowień opisanych powyżej niniejsza Umowa nie daje Ci
żadnych praw co do znaku towarowego ani praw własności intelektualnej do Software URW++ lub projektu
czcionek. W przypadku gdy używanie przez Ciebie tego software, na danym obszarze obowiązywania przepisów,
narusza prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, zaprzestaniesz używania niniejszego Software na tym
obszarze lub zapewnisz sobie wszelkie konieczne prawa do używania go na tym obszarze. Użycie przez URW++
jakiegokolwiek znaku towarowego w opisie porównywanych czcionek lub używanych przez producentów zasad
nazewnictwa nie przenosi żadnego prawa do użycia tego znaku towarowego, a wszystkie takie znaki towarowe
pozostają własnością swoich odnośnych właścicieli.

5. Okres obowiązywania.
Licencja obowiązuje do chwili jej wypowiedzenia. URW++ ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia
licencji w przypadku niedopełnienia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy. Dodatkowo URW++
zastrzega sobie prawo do roszczeń odszkodowawczych. Z chwilą zakończenia obowiązywania licencji zniszczysz
oryginały i kopie Software URW i związanej z nim dokumentacji oraz zaprzestaniesz używania związanych z nim
znaków towarowych.
6. Ograniczenia gwarancji.
URW++ gwarantuje, że przygotowany dla Ciebie fizyczny nośnik z Software URW++ będzie wolny od wad
wykonania i wytworzenia przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty sprzedaży. Całkowita odpowiedzialność
URW++, a jednocześnie wyłączne zadośćuczynienie Tobie za uszkodzony fizyczny nośnik sprowadza się do jego
wymiany w przypadku gdy taki fizyczny nośnik nie spełniający powyższego zapewnienia URW++ zostanie
dostarczony do URW++ z dowodem zakupu. Jeżeli jednak uszkodzenie fizycznego nośnika nastąpiło na skutek
wypadku, nadużycia lub niewłaściwego zastosowania, URW++ nie jest zobowiązane do wymiany tego fizycznego
nośnika. Wymieniony nośnik podlega gwarancji przez pozostały okres jej biegu lub przez okres (30) dni, w
zależności od tego, który z nich jest dłuższy.
Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE OPISANEJ WYŻEJ PROCEDURY, SOFTWARE I DOKUMENTACJA URW++ SĄ
DOSTARCZANE NA ZASADZIE "JAKI JEST". URW++ NIE GWARANTUJE I NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ
WYNIKÓW I REZULTATÓW JAKIE MOŻESZ OTRZYMAĆ PRZEZ UŻYCIE SOFTWARU LUB DOKUMENTACJI
URW++. POWYŻSZE STANOWI CAŁKOWITE I WYŁĄCZNE ODSZKODOWANIE
ZA NIESPEŁNIENIE
GWARANCJI URW++. Z WYJĄTKIEM POWYŻSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, URW++ NIE UDZIELA
ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI ANI BEZPOŚREDNIEJ, ANI IMPLIKOWANEJ CO DO NIE NARUSZENIA PRAW
OSÓB TRZECICH ANI CO DO PRZYDATNOŚCI W OSIĄGNIĘCIU SZCZEGÓLNEGO CELU. URW++ NIE
UDZIELA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU GWARANCJI, ANI BEZPOŚREDNIEJ, ANI IMPLIKOWANEJ,
WŁĄCZNIE Z, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, IMPLIKOWANEJ GWARANCJI HANDLOWEJ I ZGODNOŚCI
Z ZAŁOŻONYM CELEM.
7. Ograniczenie odpowiedzialności.
URW++ w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Ciebie za przypadkowe lub powstałe
w konsekwencji szkody (włączając w to szkody wynikłe z utraty zysku lub oszczędności w prowadzonej
działalności gospodarczej, z przerwy w jej prowadzeniu, z utraty związanych z nią informacji itp.) oraz w
przypadku roszczeń jakichkolwiek osób powstałych z powodu użycia bądź nie możności użycia Software URW++,
nawet gdy URW++ zostało powiadomione o możliwości zaistnienia takich szkód.
8. Zabezpieczenie.
Wyrażasz zgodę na zabezpieczenie URW++ i dostawców URW++ przed wszelkimi roszczeniami i szkodami,
które mogły wyniknąć z naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy Licencyjnej.
9. Prawo właściwe.
Niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.
10. Całkowita Zgoda.
OŚWIADCZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ROZUMIESZ JĄ I ŻE JEST TO KOMPLETNA
I
WYŁĄCZNA POSTAĆ UMOWY POMIĘDZY TOBĄ A URW++, KTÓRA ZASTĘPUJE WSZELKIE
WCZEŚNIEJSZE UMOWY, USTNE BĄDŹ PISEMNE I WSZELKIE INNE POROZUMIENIA MIĘDZY URW++
A
TOBĄ ODNOŚNIE PRZEDMIOTU SPRAWY NINIEJSZEJ UMOWY, ORAZ, ŻE TWOJE ZOBOWIĄZANIA
WYNIKAJĄCE Z NIENIEJSZEJ UMOWY WYPADNĄ NA KORZYŚĆ LICENCJODAWCOM URW++, KTÓRYCH
PRAWA SĄ LICENCJONOWANE NINIEJSZĄ UMOWĄ. ŻADNE ZMIANY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY
NIE MOGĄ BYĆ EGZEKWOWANE WZGLĘDEM URW++, CHYBA ŻE PO ICH WYRAŹNYM ZATWIERDZENIU
NA PIŚMIE PRZEZ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA URW++
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