Umowa licencyjna
Przedmiot umowy: program komputerowy AgentM6 (zwany dalej także Program)
wersja: Start, Pro lub Net
Licencjodawca: Grządkowski Dariusz m6 soft plus; ul. Chabrów 35/1; 45-221 Opole; NIP: 7542736617, wpisaną
do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Opola dnia 25.04.2006 numer w rejestrze 36007,
REGON 160076950.
Kontakt e-mail: info@m6.pl lub poprzez www.agent.m6.pl
Kontakt telefoniczny: 717220060, 506089326 w godzinach pracy biura pn-pt 10-17.
Licencjobiorca: ___________________________________________________________________________
§1 Własność
1. Program AgentM6 jest własnością m6 soft plus.
2. Prawa do Programu, jego kopii i modyfikacji należą wyłącznie do m6 soft plus.
3. Program AgentM6 jest przedmiotem prawa autorskiego (art. 1. pkt. 2. Ustawy "O prawie autorskim i prawach
pokrewnych"; Ustawa z dnia 4.02.1994 r. Dz.U. 1994, nr 24 poz. 83)
Zabrania się:
4. Kopiowania i dystrybucji Programu bez zgody m6 soft plus.
5. Dekompilacji i dokonywania zmian w Programie lub jego części bez zgody m6 soft plus.
§2 Oświadczenia Licencjodawcy
1. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy ww. Programu.
Ponadto Licencjodawca oświadcza, że dąży aby Program dostarczony Licencjobiorcy był wolny od wad prawnych i
fizycznych oraz zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem że licencjobiorca zobowiązany jest weryfikować, czy w
kontekście jego indywidualnej działalności Program spełnia właściwe wymagania.
2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy bezterminowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na
Program.
§3 Minimalne warunki techniczne
1. Do instalacji Programu niezbędny jest system operacyjny Windows w wersji XP, Vista, 7, 8 lub 10.
2. Dostęp do aktualizacji Programu możliwy jest tylko pod warunkiem dostępu komputera Licencjobiorcy do
Internetu.
§4 Zamówienie i rozpoczęcie pracy w programie AgentM6
1. Zamówienie Programu można dokonać na stronie www.agent.m6.pl/cennik
2. Instalator Programu dostępny jest na stronie www.agent.m6.pl/pobierz
3. Po złożeniu zamówienia Licencjobiorca otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail fakturę proforma. Po
zaksięgowaniu opłaty za fakturę proforma na adres e-mail Licencjobiorcy przesłana zostanie faktura VAT oraz klucz
licencyjny, którym należy zarejestrować Program przy jego pierwszym uruchomieniu.
4. Po uruchomieniu Programu należy go skonfigurować wpisując własne loginy i hasła oraz obsługiwane produkty
ubezpieczeniowe.
§5 Bezpieczeństwo danych
1. Loginy i hasła dostępowe do Programu AgentM6 w wersji Start, Pro i Net oraz wszystkie dane wpisane do bazy
AgentM6 w wersji Start, Pro i Net są przechowywane w postaci zaszyfrowanej na komputerze Licencjobiorcy.
§6 Wynagrodzenie
1. Zakup programu AgentM6 wiąże się z wniesieniem jednorazowej opłaty adekwatnej do zamawianej wersji
AgentM6 Start, Pro lub NET.
2. Aktualne ceny udostępniane są w cenniku na stronie www.agent.m6.pl/cennik
§7 Prawa i obowiązki Licencjobiorcy:
1. Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej Umowy.
2. Licencjobiorca ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami technicznymi sprzętu, na którym ma być
zainstalowany program w szczególności zapewnić minimalne warunki techniczne.
3. Licencjobiorca zainstaluje program zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Licencjodawcy po dokonaniu
zamówienia.
4. Licencjobiorca otrzymuje prawo do używania programu na wszystkich komputerach będących jego własnością.
5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim.
6. Licencjobiorca odpowiada za dostęp i korzystanie z programu przez osoby, które Licencjobiorca upoważnił do
dostępu lub korzystania z programu w tym za działania i zaniechania takich osób.
§ 8 Odpowiedzialność Licencjodawcy
1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i konsekwencje wynikające z niewłaściwego stosowania

programów, za niepoprawną pracę sprzętu komputerowego, do którego wgrano oprogramowanie ani też za skutki
wynikające ze zdarzeń losowych lub awarii jakie mogą nastąpić w procesie eksploatacji.
2. Licencjodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Licencjobiorcę Programu lub loginu i haseł do
Programu osobom trzecim.
3. Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie programu oraz jakiekolwiek skutki
spowodowane modyfikacjami Programu dokonanymi przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie.
4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
z zastrzeżeniem zdania następnego. Licencjodawca odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną Licencjobiorcy
umyślnie.
5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że bezwzględnie
obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej.
6. W żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za utracone korzyści
Licencjobiorcy.
7. Licencjodawca nie odpowiada za konsekwencje zdarzeń będących siłą wyższą, to jest zdarzeń znajdujących się
poza kontrolą realną Stron, w szczególności wojen, kataklizmów, ataków cybernetycznych (w tym DDoS), działania
sieci Internet
§9 Aktualizacje Programu
1. Wraz zakupem programu Licencjobiorca otrzymuje roczny, darmowy dostęp do aktualizacji Programu.
2. Po wygaśnięciu rocznego darmowego okresu dostępu do aktualizacji Licencjobiorca może wykupić dostęp do
aktualizacji na kolejny rok czasu zgodnie z opłatą wskazaną na www.agent.m6.pl/cennik pkt 2.
3. Wykupienie dostępu do aktualizacji nie jest obligatoryjne.
§10 Poufność i polityka prywatności
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedziały w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę.
2. Strony potwierdzają fakt uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony wszelkich nieujawnionych do
wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych i handlowych lub organizacyjnych jej
przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca lub osoby przez niego upoważnione podjęły niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych w firmie m6 soft plus zostały określone w Polityce Prywatności
dostępnej pod adresem www.agent.m6.pl/umowy/Polityka_Prywatnosci_M6.pdf
§11 Zgłaszanie reklamacji, unieważnienie i zamknięcie licencji
1. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres info@m6.pl lub pisemnie na adres pocztowy
Licencjodawcy. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu wraz z nazwą Licencjobiorcy oraz jego
danymi kontaktowymi.
2. Licencjodawca rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
Odpowiedź udzielana jest na email Licencjobiorcy.
3. Licencja może zostać unieważniona przez Licencjodawcę w całości lub części w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy. W przypadku stwierdzenia naruszenia,
Licencjodawca wzywa Licencjobiorcę do usunięcia naruszenia w ciągu dwóch tygodni lub przywrócenia stanu
zgodnego z Umową. Wezwanie zawiera wskazanie nieprawidłowości i jest wysyłane pisemnie na adres
Licencjobiorcy. Czas w którym Licencjobiorca musi usunąć nieprawidłowości liczony jest od daty odbioru wezwania
przez Licencjobiorcę. Jeżeli Licencjobiorca nie usunie naruszeń, Licencjodawca ma prawo unieważnienia licencji w
trybie natychmiastowym.
4. W przypadku unieważnienia licencji Licencjobiorca jest obowiązany niezwłocznie zaniechać dalszego
korzystania z programu, odinstalować zainstalowane wersje programu i usunąć trwale wszystkie pozostałe kopie,
którymi dysponuje.
5. Licencjobiorca w dowolnym momencie może zaniechać dalszego korzystania z Programu, odinstalować
zainstalowane wersje Programu i usunąć trwale wszystkie pozostałe kopie, którymi dysponuje.
§12 Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Licencjodawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Licencjodawca przekazuje klucz szyfrujący do pliku bazy danych (konieczny w przypadku potrzeby otwarcia
bazy danych zewnętrznymi narzędziami): ____________________
4. Licencjobiorca akceptuje warunki niniejszej umowy z chwilą opłaty faktury proforma za zamówiony Program.

