
OGÓLNE WARUNKI LICENCJI

Niniejsze warunki określają zasady, na jakich InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z zakupionego przez niego szkolenia 
multimedialnego „Zmiany prawne 2017”, dalej zwanego „Szkoleniem”. Jeżeli 
użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, powinien zaprzestać instalacji 
i natychmiast zwrócić całą publikację (w tym licencję, oprogramowanie, materiały 
pisemne, opakowanie i wszelkie inne elementy w niej zawarte) wraz z dowodem 
zakupu do punktu sprzedaży, z zachowaniem obowiązujących prawnie terminów   
zwrotu  towarów  do  sprzedawcy, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. Treść warunków 
licencji znajduje się na odwrocie karty.



§ 1 
Zakres Licencji

1. InsERT S.A. udziela użytkownikowi odpłatnej, niepełnej, bezterminowej, niewyłącznej oraz nie-
przenoszalnej licencji na użytkowanie Szkolenia. 

2. Ze szkolenia może korzystać wyłącznie jedna osoba fizyczna, na jednym stacjonarnym stano-
wisku komputerowym lub komputerze przenośnym.

3. Użytkownik nabywa prawa własności do fizycznego nośnika, na którym utrwalono Szkolenie.
Prawo własności do Szkolenia, jako przedmiotu prawa autorskiego, nie jest przenoszone na 
Użytkownika.

4. Wszelkie prawa autorskie do Szkolenia są własnością InsERT S.A. we Wrocławiu. Użytkownik
obowiązany jest m.in. nie dokonywać: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Szkolenia 
- ani w całości, ani w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z zastrzeże-
niem prawa sporządzenia jednej kopii zapasowej Szkolenia dla celów archiwalnych, która nie 
może być używana równocześnie ze Szkoleniem; tłumaczenia, poprawiania, przystosowywa-
nia, zmiany układu i jakichkolwiek innych zmian w wersji wynikowej Szkolenia lub jego 
części; przystosowywania Szkolenia lub jego części do współpracy z innym typem komputera 
lub oprogramowania aniżeli wskazany w instrukcji obsługi; dokonywania innych czynności 
mających na celu stworzenie w oparciu o Szkolenie i innych utworów (w tym programów 
komputerowych) o podobnym jak Szkolenie przeznaczeniu lub funkcji a także rozpowszech-
niania i zbywania Szkolenia. 

§ 2 
Gwarancja

1. InsERT S.A. gwarantuje, że nośnik jak i towarzysząca Szkoleniu dokumentacja są wolne od wad
technicznych uniemożliwiających właściwą uruchomienie i korzystanie ze Szkolenia.

2. W przypadku stwierdzenia złej jakości technicznej nośnika lub dokumentacji Użytkownik ma 
prawo zażądać nieodpłatnej wymiany uszkodzonego komponentu w terminie 30 dni od daty 
nabycia Szkolenia, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu z datą sprzedaży. Reklama-
cję należy zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu wady nośnika lub dokumentacji w miejscu, gdzie 
dokonano zakupu.

3. InsERT S.A. ponosi wyłącznie odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania i tylko
w granicach udokumentowanych strat wyrządzonych użytkownikowi z winy umyślnej InsERT 
S.A., m.in. InsERT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu i za usterki Szkolenia 
oraz za dane przetwarzane przez użytkownika przy użyciu Szkolenia, a także za skutki ich 
przetwarzania, przy czym wyłącza się odpowiedzialność za utracone przez Użytkownika 
korzyści.

4. Maksymalna odpowiedzialność InsERT S.A. to bezpłatna wymiana elementów, które nie speł-
niają warunków gwarancyjnych.
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