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UMOWA LICENCYJNA
zawarta pomiędzy:
1. Morison Finansista Audit sp.z o.o. i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu, ul. Główna 6, 61-005 Poznań,
KRS 0000286698, REGON 300640954, NIP 782-24-03-176, reprezentowaną przez Prokurenta
Sławomirę Kubinka-Stanisławską, zwaną w treści umowy "Licencjodawcą",
a
2. Nabywcą zwanym w treści umowy "Użytkownikiem".
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są warunki użytkowania oraz zakup licencji do programu informatycznego do
sporządzania sprawozdań finansowych „e-Sprawozdanie MFA.xml”, zwanego dalej „Programem”
a) w wersji standardowej na wyłączne potrzeby Użytkownika dla jednego podmiotu
gospodarczego,
b) w wersji dla biur rachunkowych na potrzeby Użytkownika i grupy podmiotów powiązanych.
2. Program pobierany jest poprzez Portal - sklep internetowy prowadzony przez Licencjodawcę pod
adresem internetowym www.sf.morison.pl.
§2
Warunki licencji
1. Licencjodawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do Programu, a prawa
te nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
2. Licencjodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z
Programu opisanego wyżej w § 1 w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez
Użytkownika.
3. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty licencyjnej, wg. aktualnego
cennika zamieszczonego na stronie Licencjodawcy http://sf.morison.pl/cennik.
4. Użytkownik nie ma prawa do cesji praw wynikających z niniejszej umowy.
5. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania Programu, jego użyczania lub najmu. Użytkownik
może robić kopie wyłącznie w celach archiwizacji. Użytkownik nie ma prawa modyfikowania oraz
wykorzystania dowolnego fragmentu Porgramu, z wyjątkiem opracowań na własne potrzeby
Użytkownika.
6. Po dokonaniu transakcji zakupu, Użytkownikowi zostanie przekazany, za pomocą Portalu lub drogą
mailową, kod aktywacyjny licencji umożliwiający pobranie licencji oraz w ciągu 7 dni roboczych
Użytkownik otrzyma fakturę potwierdzającą zakup licencji.
7. Udzielenie Użytkownikowi licencji nie ogranicza praw Licencjodawcy do jednoczesnego korzystania
z Programu, ani też nie wyklucza możliwości udzielenia licencji osobom trzecim.

__________________________________________________________________________________________________
1

Umowa licencyjna

_______________________________________________________________________________

§3
Obowiązywanie umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy począwszy od dnia otrzymania licencji.
2. Koszt przedłużenia licencji, ustalany jest wg. aktualnego cennika zamieszczonego na stronie
Licencjodawcy http://sf.morison.pl/cennik. Przedłużenia licencji należy dokonać do dnia jej
wygaśnięcia.
3. Po dokonaniu przedłużenia licencji, Użytkownikowi zostanie przkazany, za pomocą Portalu lub
drogą mailową, kod aktywacyjny licencji umożliwiającym dalsze korzystanie z Programu oraz w
ciągu 7 dni roboczych Użytkownik otrzyma fakturę potwierdzającą zakup licencji.
§4
Wspracie producenta i gwarancja
1. Licencjodawca nie jest zobowiązany do obsługi serwisowej Użytkownika.
2. W ramach zawartej umowy, w okresie jej obowiązywania, Użytkownik ma prawo do pobierania
poprzez Internet kolejnych aktualizacji Programu, udostępnianych przez Licencjodawcę na Portalu.
3. Użytkownikowi przysługuje gwarancja na okres 12 miesięcy od dnia otrzymania licencji.
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.),
a w sprawach tam nieuregulowanych - Kodeks cywilny.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze
względu na siedzibę Licencjodawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Licencjodawca
Morison Finansista Audit sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k.
ul. Główna 6
61-005 Poznań

Prokurent
Sławomira Kubinka - Stanisławska
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