Warunki licencji na program
„Słownik budownictwa, infrastruktury i wyposażenia”

1.

Wyłącznym posiadaczem praw autorskich do programu: Słownik budownictwa, infrastruktury i
wyposażenia (w dalszej części zwanego Programem) jest Biuro Tłumaczeń Przekładnia zwane dalej
Wydawcą. Słownikowa baza danych stanowi nieodłączną część programu. Wyłącznym nabywcą prawa do
korzystania z egzemplarza słownika jest Użytkownik.

2.

Niniejsza licencja uprawnia Użytkownika do instalacji programu na jednym komputerze stacjonarnym i
jednym komputerze przenośnym posiadanym przez Użytkownika. Dopuszczalna jest również instalacja na
dwóch komputerach przenośnych pod warunkiem, że są użytkowane przez tego samego użytkownika
(jeden z komputerów przenośnych jest wówczas traktowany jako stacjonarny). Jednoczesne korzystanie z
obu instalacji przez różnych użytkowników jest sprzeczne z warunkami licencji.

3.

W przypadku wykorzystania dwóch instalacji kodu aktywacyjnego Użytkownik może zwrócić się do
Wydawcy o umożliwienie ponownej instalacji po zmianie sprzętu polegającej na wymianie procesora,
płyty głównej lub całego komputera. W okresie ważności abonamentu (tj. do dn. 1-go marca 2019r.)
pierwsza tego typu operacja dokonywana jest bezpłatnie. W innych przypadkach obowiązuje opłata w
wysokości równej kosztowi duplikatu płyty instalacyjnej.

4.

Świadectwem legalności Programu jest oryginalna płyta instalacyjna lub oryginał warunków licencji.
Opłata za wydanie duplikatu płyty instalacyjnej wynosi 25% aktualnej ceny sprzedaży programu bez
rabatu.

5.

Kopiowanie słownikowej bazy danych w części lub w całości w celu opublikowania w Internecie lub na
dowolnym nośniku stanowi naruszenie warunków niniejszej umowy i przestępstwo polegające na
naruszeniu praw autorskich.

6.

Program został pozytywnie zweryfikowany pod kątem konfliktów z popularnymi programami
komputerowymi. Wydawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku
konfliktów, o istnieniu których nie wiedział w momencie sprzedaży oprogramowania.

7.

Wymagania sprzętowe: 40 MB wolnego miejsca na dysku i nieograniczone wewnętrznymi blokadami
połączenie z Internetem w momencie instalacji Programu, kiedy to zachodzi konieczność rejestracji na
serwerze zewnętrznym.

8.

Licencja uprawnia do bezpłatnego pobierania wszelkich aktualizacji Programu do dnia 1-go marca
2019r.

Przekładnia

