Umowa licencyjna na oprogramowanie DirectAdmin

I. Postanowienia ogólne.
1.Niniejsza Umowa Licencyjna („Umowa”) określa prawa i obowiązki Klienta korzystającego z oprogramowania
firmy JBMC Software z siedzibą w Albercie, Kanada udostępnionego Klientowi w ramach usługi VPS (zwany dalej
„Usługą”) świadczonej przez nazwa.pl.pl („Oprogramowanie”).
2.Wszelkie prawa autorskie do Oprogramowania przysługują firmie JBMC Software.
3. nazwa.pl.pl. oświadcza, że na mocy zawartej umowy z firmą JBMC Software, działając jako Partner JBMC
Software upoważniona jest do zawarcia niniejszej Umowy z Klientem.
4. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszą Umową i akceptuje ją w całości bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

II. Warunki korzystania z Oprogramowania.
1. Na mocy niniejszej Umowy nazwa.pl udziela Klientowi sublicencji na korzystanie z Oprogramowania według
warunków określonych Umową.
2.Udzielona licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna i w zależności od wybranego przez Klienta wariantu
trwania umowy licencyjnej spośród dostępnych w ofercie nazwa.pl - ograniczona lub nieograniczona czasowo.
Licencja jest udzielana jedynie łącznie z zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
3.Klient uprawniony jest do:
a. używania jednej kopii Oprogramowania w ramach Usługi;
b. wykonania kopii bezpieczeństwa Oprogramowania zainstalowanego w ramach przestrzeni dyskowej Usługi
wyłącznie w przypadku wykonywania kopii zawartości całej Usługi;
4.Klient zobowiązuje się:
a. nie kopiować, nie modyfikować Oprogramowania i nie przenosić uzyskanych praw do Oprogramowania na
jakąkolwiek osobę trzecią;
b. nie korzystać z Oprogramowania na innych urządzeniach poza Usługą udostępnioną Klientowi w ramach usługi
VPS;
c. nie dekompilować i nie dezasemblować Oprogramowania;
d. nie usuwać i nie zmieniać jakichkolwiek znaków towarowych, oznaczeń prawno autorskich lub patentowych ani
jakichkolwiek innych oznaczeń praw przysługujących firmie JBMC Software lub nazwa.pl.
5.W przypadku bezprawnego udostępnienia Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim, prawa uzyskane na
podstawie niniejszej Umowy wygasają a Umowa ulega rozwiązaniu bez prawa do zwrotu niewykorzystanej
części opłaty tytułem świadczenia Usługi.
6.Klient przyjmuje do wiadomości, iż firma JBMC Software uprawniona jest do samodzielnego egzekwowania
obowiązków nałożonych na Klienta niniejszą Umową.
III. Postanowienia końcowe.
1.Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony równy okresowi wskazanemu w elektronicznych wniosku
zamówienia licencji na korzystanie z Oprogramowania bądź na czas nieokreślony w przypadku zamówienia
dożywotniej licencji na Oprogramowanie. O ile Strony nie postanowią inaczej, Umowa ulega każdorazowo
rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi bez konieczności składania odrębnych
oświadczeń woli w tym przedmiocie.

