
Warunki licencji

W treści niniejszych warunków licencji wykorzystano następujące określenia:
- program (oprogramowania) - Scandroid,
- użytkownik  -  osoba  fizyczna  lub  prawna,  która  nabyła  kod  aktywacyjny  umożliwiający  użytkowanie

programu Scandroid, 
- kod aktywacyjny - hasło umożliwiające użytkowanie programu przez czas określony lub nieokreślony,
- dystrybutor - wyłączny dystrybutor programu Scandroid RC-SOFT Przemysław Czerpak Paweł Czyżewski

S.C. z siedzibą w Warszawie.

Niniejsza Licencja określa warunki: użytkowania, nabycia prawa do użytkowania oraz wydawania kodów 
aktywacyjnych do programu Scandroid.

Użytkownik kupując oprogramowanie nabywa jedynie prawo do jego użytkowania, natomiast prawa autorskie
zostają przy producencie.

Producent  nie  gwarantuje  spełnienia  wszystkich  oczekiwań  użytkownika  w  konkretnym  zastosowaniu
oprogramowania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody pośrednie lub bezpośrednie wynikające z 
użytkowania oprogramowania lub braku możliwości jego użytkowania.

Ewentualne roszczenia wynikające ze strony użytkownika nie mogą przekraczać ceny programu.

Producent  nie  jest  zobowiązany  do  wprowadzania  modyfikacji  lub  udoskonaleń  oprogramowania  według
sugestii użytkownika.

Nabycie  prawa  do  użytkowania  programu  nie  rodzi  po  stronie  dystrybutora  obowiązku  świadczenia
jakichkolwiek bezpłatnych usług na rzecz użytkownika.

Użytkownik nabywa prawo do użytkowania oprogramowania w jego aktualnej formie.

Użytkownik  może odpłatnie  skorzystać  z  serwisu  technicznego  oraz  konsultacji,  w sposób i  na  warunkach
ustalonych przez dystrybutora, w sprawach ściśle związanych z działaniem programu.

Każdy program posiada własny indywidualny kod aktywacyjny, który umożliwia jego użytkowanie.

Program jest ściśle powiązany z urządzeniem, na którym został aktywowany.

Za wydanie każdego kodu aktywacyjnego do programu pobierana jest opłata, bez względu na przyczynę utraty 
możliwości korzystania z już wydanego kodu i bez względu na to, czy jest to pierwszy koda aktywacyjny, czy 
kolejny.

Koszt wydania każdego kodu aktywacyjnego do programu określa aktualny cennik dystrybutora.

Kod aktywacyjny do programu jest ściśle powiązany z urządzeniem, na którym jest użytkowany, co oznacza, że  
utrata urządzenia lub zaprzestanie jego użytkowania bez względu na przyczynę nie powoduje obowiązku 
wydania nowego bezpłatnego kodu aktywacyjnego po stronie producenta lub dystrybutora oprogramowania.

Użytkownik programu może zamówić u dystrybutora weryfikację nr seryjnego urządzenia, na którym był 
użytkowany program, cena określona w aktualnym cenniku.

Kod aktywacyjny może być używany w wersjach programów zgodnych z głównym nr wersji, dla których został 
wydany. 

Użytkownik przez użycie programu oświadcza, że akceptuje jego zawartość merytoryczną, zasady działania oraz
niniejsze warunki licencji.


