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Umowa licencyjna programu produkcji IBCS Poland Sp. z o.o. 
 

Definicje: 
Autor - IBCS Poland Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, Al. J. Piłsudskiego 46. 

Użytkownik - Użytkownik programu w wersji próbnej lub w wersji pełnej, który zaakceptował warunki licencyjne określone niniej-
sza umową. 

Program ibcsLabel – Program komputerowy stworzony przez Autora, dostarczany na dowolnym nośniku lub pobierany ze stron 
internetowych, na podstawie niniejszej umowy. 

Program ibcsLabel Wersja Próbna - Program komputerowy stworzony przez Autora, który posiada pełną funkcjonalność i może 
być instalowany przez dowolnego Użytkownika, celem sprawdzenia jego działania. Funkcjonalność programu opisana jest w in-
strukcji obsługi. Program ten utrzymuje funkcjonalność przez 30 dni. 

Program ibcsLabel Wersja Pełna - Program komputerowy stworzony przez Autora, który po zapłacie opłat licencyjnych i przydzie-
leniu kluczy aktywacyjnych do każdego stanowiska, uzyskuje pełną funkcjonalność na czas nieokreślony. 

Aktualizacja – nowa wersja Programu komputerowego udostępniona przez Autora. 

 
§ 1. Prawa licencyjne do Programu ibcsLabel Wersja Próbna 
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie niewyłącznego i terminowego prawa do bezpłatnego pobrania ze strony interneto-
wej programu Programu ibcsLabel Wersja Próbna, celem sprawdzenia funkcjonalności programu i jego przydatności do potrzeb 
Użytkownika przez okres 30 dni. Po 30 dniach używania i niewyrażenia przez Użytkownika chęci do uiszczenia opłaty licencyjnej, 
program traci wszelkie właściwości funkcjonalne a Użytkownik powinien go odinstalować. 
 
§ 2. Prawa licencyjne do Programu ibcsLabel Wersja Pełna 
Po zapłacie opłaty licencyjnej Użytkownik nabywa prawa licencyjne do niewyłącznego i bezterminowego korzystania z Programu 
ibcsLabel Wersja Pełna w zakresie wszystkich jego funkcjonalności dla potrzeb prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz 
roczne prawo do upgrade Programu. Prawa licencyjne dotyczą tylko i wyłącznie jednego stanowiska komputerowego. Każde ko-
lejne stanowisko wymaga uiszczenia kolejnej opłaty licencyjnej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zakupu. Prawo aktua-
lizacji Programu na kolejny rok można uzyskać po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem Autora. 
 
§ 3. Sposób korzystania 
1. Program ibcsLabel w wersji próbnej lub w wersji pełnej, może być wykorzystany tylko i wyłącznie do pracy na komputerach z 

systemem Windows 7 lub nowszych. W przypadku jakiegokolwiek innego wykorzystania programu Autor nie zapewnia jego 
wartości użytkowych opisanych w instrukcji obsługi. 

2. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Programu ibcsLabel w jakimkolwiek innym celu niż opisany w  
niniejszej umowie. Naruszenie powyższego, oprócz roszczeń odszkodowawczych powoduje odpowiedzialność karną zgodnie 
z art. 116 i 117 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychi zagrożone jest karą pozbawienia wolności.  

3. Użytkownik nie nabył praw autorskich ani licencji do powielania oprogramowania ani wprowadzania do obrotu. W przypadku, 
gdy Użytkownik powieli lub udostępni programy osobom trzecim do powielenia i wprowadzenia do obrotu, Autor będzie 
dochodził odszkodowania na gruncie prawa autorskiego, niezależnie od odpowiedzialności karnej określonej w punkcie 3 
niniejszego paragrafu.  

4. Autor zapewnia sobie kontrolę w zakresie ilości stanowisk poprzez kontrolę kluczy aktywacyjnych. 
 
§ 4. Odpowiedzialność 
1. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek  

używania Programu ibcsLabel, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z używania lub niemożności używa-
nia programu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku niezgodnego z prawem korzystania z Programu ib-
csLabel. 

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, Autor ma prawo ją rozwiązać oraz dochodzić swoich roszczeń z 
tytułu tego naruszenia. 

 
§ 5. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie au-

torskim i prawach pokrewnych. 
2. Niniejszym wyrażam zgodę i akceptuję treść umowy licencyjnej przedstawionej powyżej. Oświadczenie mojej zgody dokony-

wane jest poprzez zaznaczenie pola „Zgadzam się” i zainstalowanie Programu. 


