
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU
FUTURE PROJECT „Email Hunter”

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Future Project Jacek Zorek (zwanym
dalej „Future Project”), a użytkownikiem programu Future Project „Email Hunter”.

Copyright © 2015 Future Project Jacek Zorek
Wszelkie prawa zastrzeżone.

UWAGA. Prosimy przeczytać poniższe postanowienia.

PRZEZ  UŻYCIE  OPROGRAMOWANIA  AKCEPTUJĄ  PAŃSTWO  NINIEJSZĄ  UMOWĘ.
JEŚLI NIE AKCEPTUJĄ PAŃSTWO NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOGĄ PAŃSTWO UŻYWAĆ
OPROGRAMOWANIA,  ZWIELOKROTNIAĆ,  ROZPOWSZECHNIAĆ
LUB WYKORZYSTYWAĆ GO JAKKOLWIEK INACZEJ W CAŁOŚCI LUB CZĘŚĆI.

Tekst stanowi prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest oprogramowanie Future Project
„Email Hunter”. Oprogramowaniem jest program komputerowy skonstruowany przez firmę Future
Project. Częścią oprogramowania Future Project „Email Hunter” nie są nośniki danych, na których
zostało zamieszczone to oprogramowanie.

1. WŁAŚCICIEL OPROGRAMOWANIA.

Dostarczone  oprogramowanie  jest  całkowitą  własnością  jego  producenta  –  Future  Project.
Oprogramowanie  to  jest  chronione  przez  prawo  polskie  (ustawa  o  prawie  autorskim i  ustawy
pokrewne), oraz międzynarodowe postanowienia o ochronie własności intelektualnych i prawnych.
Wszelkie  prawa  autorskie,  oraz  inne  prawa  przynależne  do  tego  oprogramowania  stanowią
własność  producenta  Future  Project.  Future  Project  udziela  licencjobiorcy  prawa  użytkowania
oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. ZAWIERANIE UMOWY.

Umowa zostaje zawarta poprzez rozpakowanie, zainstalowanie, zwielokrotnienie dowolną techniką,
rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne użycie oprogramowania Future Project „Email Hunter”.

3. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.

Mogą  Państwo  zainstalować  i  używać  dowolnej  liczby  kopii  oprogramowania  na  swoich
urządzeniach.

4. AUTORYZACJA PROGRAMU.

Licencjobiorca wyraża zgodę na autoryzację programu.

5. ZAKRES UŻYTKOWANIA.

Oprogramowanie Future Project „Email Hunter” może być używane wyłącznie w postaci, w jakiej
zostało  udostępnione  przez  Licencjodawcę.  Używanie  oprogramowania  Future  Project  „Email
Hunter” w postaci  niekompletnej,  uzupełnianie  oprogramowania Future Project  „Email  Hunter”
dodatkowymi składnikami oraz rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie w postaci zmodyfikowanej
jest zabronione.



Zabronione jest również:

- obchodzenie ograniczeń technicznych w oprogramowaniu;
- dekompilowanie oraz dezasemblowanie oprogramowania;
- udostępnianie oprogramowania innym osobom do kopiowania;
- wynajmowanie, wydzierżawianie, wypożyczanie oprogramowania;
- przekazywanie oprogramowania, jak również niniejszej umowy osobom trzecim;
- dokonywanie tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian.

6. POMOC TECHNICZNA.

Oprogramowanie jest  dostarczane w stanie  takim,  w jakim się  znajduje.  W związku z tym nie
oferujemy żadnych usług pomocy technicznej dotyczących tego oprogramowania.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI.

Oprogramowanie  Future  Project  „Email  Hunter”  dostarczane  jest  w formie  „takiej,  jakie  jest”.
Użytkownik  bierze  na  siebie  ryzyko  wynikające  z  użytkowania  programu.  Licencjodawca
oprogramowania  Future  Project  „Email  Hunter”  nie  udziela  żadnej  gwarancji  oraz  rękojmi,  że
oprogramowanie  Future  Project  „Email  Hunter”  będzie  działać  prawidłowo,  jest  odpowiedniej
jakości, oraz że spełni oczekiwania użytkownika.

8. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY.

Licencjodawca oprogramowania  Future  Project  „Email  Hunter”  nie  odpowiada za  jakiekolwiek
straty  wynikłe  z  używania  oprogramowania  Future  Project  „Email  Hunter”,  w  tym  utratę
spodziewanych korzyści,  danych,  informacji  gospodarczych lub  koszt  urządzeń lub programów
zastępczych.

9. SPRAWY SPORNE.

Sprawy sporne rozstrzygane będą polubownie,  lub w przypadku braku porozumienia,  przez sąd
właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

10. UMOWA

Niniejsza Umowa zawiera całość uzgodnień pomiędzy Stronami.


