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UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z
treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę,
której przedmiotem jest udzielenie licencji na korzystanie z programu ADDER
8.
W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej
Umowy należy zrezygnować z instalacji, rozpowszechniania lub
jakiegokolwiek innego wykorzystywania aplikacji ADDER w całości lub
jakiejkolwiek z jego części. Niezastosowanie się do powyższych warunków
uważa się za pełną akceptację wszystkich warunków tej Umowy.
NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA (ZWANA DALEJ
"UMOWĄ LICENCYJNĄ") STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ
ZAWARTĄ
POMIĘDZY:
Osobą, która uzyskała możliwość instalacji Oprogramowania, zwaną dalej
LICENCJOBIORCĄ
A
Spółką pod nazwą Enterso Limited, 71 Sutton Hall Road, Hounslow, London,
TW5 0PX, Company Number 9145387, mail: office@enterso.com zwaną
dalej LICENCJODAWCĄ
§1
DEFINICJE UMOWNE
Pojęcia użyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie:
1. "Oprogramowanie" – program ADDER 8 wraz z nośnikami lub program bez
nośników, materiałami drukowanymi, dokumentami w formie "online" oraz
dokumentacją elektroniczną.
2. "Umowa" - umowa licencyjna oprogramowania.
3. "Licencja" - uprawnienie do korzystania z oprogramowania przez

LICENCJOBIORCĘ na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
4. "Pisemne oświadczenie" - oświadczenie złożone wyłącznie w formie
pisemnej.

5. "E-mail LICENCJOBIORCY" - adres poczty elektronicznej, pod który zostało

przesłane oprogramowanie, zgodnie z żądaniem LICENCJOBIORCY.
6. "Użytkownicy Abonamentowi" – posiadacze licencji programu Adder 8
posiadający wykupiony abonament w wersji uprawniającej do otrzymywania
dodatkowych korzyści.
7. „Typ licencji” – wersja licencji BASIC, STANDARD lub VIP (lub wersja bez
aktywnej licencji) posiadająca funkcjonalności rozpisane na stronie
internetowej Licencjodawcy pod adresem
http://seoadder.info/abonament.html
§2
ZAWARCIE UMOWY
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z chwilą zainstalowania, zwielokrotnienia

dowolną techniką lub z chwilą jakiegokolwiek innego użycia
Oprogramowania.
2. Poprzez instalację, skopiowanie lub inne użycie Oprogramowania

LICENCJOBIORCA oświadcza, iż będzie przestrzegać postanowień
niniejszej Umowy i jest związany treścią niniejszej Umowy.
3. Jeżeli LICENCJOBIORCA nie zgadza się przestrzegać postanowień

Umowy, nie ma on prawa instalowania lub używania czy korzystania z
Oprogramowania.
4. Miejscem zawarcia Umowy jest miejsce siedziby LICENCJODAWCY

.
5. Chwilą zawarcia niniejszej Umowy jest moment instalacji, skopiowania lub
innego użycia lub wykorzystania Oprogramowania.
6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa nie wymaga
podpisów stron wiążących. Umowa licencyjna jest nieodłączną częścią
oprogramowania Adder.
§3
INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
1. Oprogramowanie jest udostępniane na zasadzie licencji z zachowaniem
praw autorskich właściciela, nie jest zaś przedmiotem sprzedaży.
2. LICENCJODAWCA oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą

oprogramowania Adder.
3. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Oprogramowania oraz do

wszelkich kopii tego Oprogramowania, stanowią własność firmy Enterso.
Oprogramowanie stanowi własność Licencjodawcy i nie narusza praw
własności intelektualnej osób trzecich.
4. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim (Dz. U. 1994 nr 24 poz.
83 i późniejsze zmiany), postanowieniami umów międzynarodowych o
prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami
międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.
§4
UDZIELENIE LICENCJI
1. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w tej Umowy LICENCJODAWCA

udziela licencji, jako niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z
Oprogramowania, tylko z jednej kopii i wyłącznie LICENCJOBIORCY, na
warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. LICENCJOBIORCA oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, w przeciwnym

wypadku nie zostaje udzielona mu licencja na użytkowanie Oprogramowania.
3. Licencja uprawnia LICENCJOBIORCĘ do korzystania z Oprogramowania

na polach eksploatacji określonych w § 5.
4. LICENCJODAWCA zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone

LICENCJOBIORCY w sposób wyraźny. Oprogramowanie jest chronione
prawami autorskimi, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach
autorskich oraz innym ustawami i umowami międzynarodowymi dotyczącymi
ochrony własności intelektualnej.
5. LICENCJOBIORCA w szczególności:

• nie nabywa prawa własności do Oprogramowania,
• nie jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim,
• nie może dokonać cesji licencji.
• nie posiada prawa do pozycjonowania za pomocą programu stron osób
Trzecich
6. Licencja nie obejmuje uprawnienia do odpłatnego lub nieodpłatnego
udostępniania Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim.
7. Licencja upoważnia do uzyskania nieodpłatnych Zaktualizowanych wersji

Oprogramowania zawierających nową funkcjonalność oraz do korzystania
ze Zaktualizowanych wersji Oprogramowania w okresie 1 roku od daty
przydzielenia licencji LICENCJOBIORCY z możliwością późniejszego
przedłużenia wg cennika dostępnego na stronie internetowej
http://seoadder.info/abonament.html LICENCJODAWCY.

8. Licencja upoważnia do uzyskania nieodpłatnej pomocy związanej z

Oprogramowaniem, jak również porad na temat optymalnego wykorzystania
Oprogramowania, oraz pomoc w sprawdzaniu poprawności działania
Oprogramowania, w postaci supportu technicznego w ciągu 5 dni roboczych
od zgłoszenia problemu, z wykluczeniem płatnych usług oferowanych przez
LICENCJODAWCĘ, takich jak Konfiguracja na zlecenie, napisanie artykułu
itp. Nieodpłatna pomoc techniczna dostępne jest dla posiadaczy aktywnej
licencji BASIC, STANDARD, VIP.
9. LICENCJODAWCA zobowiązuję się do, w miarę możliwości, udoskonalania

oprogramowania w celu podwyższenia jego skuteczności i
zmaksymalizowania działań promujących LICENCJOBIORCĘ w Internecie.
10. Użytkownicy Abonamentowi posiadający pakiet BASIC, STANDARD lub

VIP mają zapewnioną bieżącą aktualizację bazy katalogów ze strony
LICENCJODAWCY.
11. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
§5
POLA EKSPLOATACJI
1. LICENCJOBIORCA może zainstalować i używać w danym momencie tylko

jedną kopię Oprogramowania na jednym serwerze. Licencja na
Oprogramowania nie może być używana wspólnie lub jednocześnie na
różnych serwerach
2. Oprogramowanie jest licencjonowane jako całość. Części składowe
Oprogramowania nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym
Serwerze
3. LICENCJOBIORCA przyjmuje do wiadomości, że nie jest on uprawniony do

odsprzedaży, reprodukowania ani dystrybuowania Oprogramowania w
jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu. Licencjobiorcy w szczególności nie
wolno wykonywać kopii tego oprogramowania i udostępniać jej w sieci, gdzie
mogłoby z niego skorzystać wielu użytkowników w tym samym czasie. Nie
wolno również udostępniać tego oprogramowania w sieci do pobrania.
Zabrania się także wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania lub
przekazywania w jakiejkolwiek formie kopii zapasowej innym.
4. LICENCJOBIORCA nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom

trzecim. Oprogramowanie nie może być udostępniane, wynajmowane,
wydzierżawiane ani wypożyczane przez Licencjobiorcę. LICENCJOBIORCA
nie może dokonać cesji licencji.
5. Dokonywanie odtworzenia, dekompilacji, inżynierii wstecznej lub

dezasemblacji Oprogramowania jest zabronione.
6. LICENCJOBIORCA zobowiązuje się zabezpieczyć Oprogramowanie przed
pobieraniem, kopiowaniem lub dostępem do niego przez osoby trzecie.
7. LICENCJOBIORCA zobowiązany jest współdziałać z Licencjodawcą w

zakresie potrzebnym dla ochrony praw autorskich do Oprogramowania.
8. LICENCJOBIORCY zabrania się udostępniania osobom trzecim otrzymanej

wraz Oprogramowaniem bazy adresów katalogów i strony typu Presell
Pages.
9. LICENCJOBIORCA jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania

zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. promocja stron www w internecie.
10. LICENCJOBIORCA jest uprawniony do używania Oprogramowania w celu

promocji dowolnej ilości własnych stron internetowych przy jednoczesnym
(odbywającym się w tym samym czasie) promowaniu liczby stron wynikłej z
typu posiadanej licencji lub liczby indywidualnie ustalonej z
LICENCJODAWCĄ.
11. LICENCJOBIORCA jest zobowiązany do natychmiastowego

powiadomienia LICENCJODAWCY o instalacji Oprogramowania na innym
serwerze i wskazania LICENCJODAWCY miejsca nowej instalacji
Oprogramowania.
12. LICENCJOBIORCA nie może angażować się ani uczestniczyć z

jakąkolwiek osobą trzecią w nieautoryzowanym wytwarzaniu, zwielokrotnianiu,
dostarczaniu, przekazywaniu ani używaniu fałszywego, pirackiego lub
nielegalnego Oprogramowania.
13. LICENCJOBIORCA nie może używać oprogramowania w celu

świadczenie odpłatnych lub nieodpłatnych usług dla osób trzecich.
Oprogramowanie może służyć wyłącznie do promowania stron, firmy
licencjobiorcy.
14. LICENCJOBIORCA zobowiązuje się do nieumieszczania w folderze z

Oprogramowaniem żadnych innych plików ponad pliki wymagane przez
program, lub pliki koniecznie do poprawnego działania serwera.
§6
UPRAWNIENIA LICENCJODAWCY
1. Na żądanie LICENCJODAWCY z powodu podejrzeń o naruszenie licencji,

przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej LICENCJOBIORCY,
LICENCJOBIORCA niezwłocznie doręczy LICENCJODAWCY pod adres:
Szczecin 70-437, Jagiellońska 10/2, swoje pisemne oświadczenie

potwierdzające, że korzysta z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.
2. Brak doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ustępie 1, w terminie 14

dni od otrzymania pisemnego lub elektronicznego żądania LICENCJODAWCY
jest równoznaczny z oświadczeniem LICENCJOBIORCY, iż korzysta on z
Oprogramowania w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy.
3. LICENCJOBIORCA upoważnia LICENCJODAWCĘ do dokonywania

kontroli sposobu korzystania z Oprogramowania przez LICENCJOBIORCĘ.
4. LICENCJOBIORCA uprawnia LICENCJODAWCĘ do dokonania blokady

korzystania z Oprogramowania w przypadku stwierdzenia przez
LICENCJODAWCĘ, iż LICENCJOBIORCA narusza postanowienia niniejszej
Umowy.
5. LICENCJODAWCA jest uprawniony do wysyłania za pomocą programu

Adder informacji wyłącznie na tematy związane z działaniem Oprogramowania
i działalnością firmy Enterso LTD. LICENCJODAWCA oświadcza, że nie
pobiera informacji takich jak: treści artykułów, opisy, słowa kluczowe.
6. LICENCJODAWCA ma prawo w celu usprawnienia działania programu na

pobieranie listy adresów stron takich jak, katalogi, strony typu presell pages,
z wyjątkiem sytuacji w której LICENCJOBIORCA nie wyrazi na to zgody
( odznaczenie opcji w ustawieniach programu ).
7. LICENCJODAWCA ma prawo do logowania się do programu użytkownika

w celu dokonania w nim napraw.
§7
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJODAWCY
1. LICENCJODAWCA nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic

ponad te, które są wyraźnie określone w niniejszej Umowie, a
LICENCJOBIORCA przyjmuje na siebie ryzyko wynikające ze skutków
korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania.
2. LICENCJODAWCA nie gwarantuje, iż Oprogramowanie spełni wymagania

LICENCJOBIORCY lub że Oprogramowanie będzie działało bez przeszkód,
w szczególności LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli
problemy w działaniu Oprogramowania wynikają z wpływu wirusów, skryptów
i innego, jakiegokolwiek typu programu zainstalowanego na wspólnym z
Oprogramowaniem serwerze.
3. Oprogramowanie zostało stworzone jako produkt przeznaczony na rynek

polski, w związku z czym LICENCJODAWCA nie gwarantuje skuteczności

jego działania na rynkach zagranicznych
4. LICENCJODAWCA nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za
jakiekolwiek powstałe szkody (w tym bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat
w prowadzonej działalności, za przerwy w prowadzeniu działalności, utratę
informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne
lub niepieniężne) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z
Oprogramowania.
5. LICENCJOBIORCA oświadcza, że posiada wiedzę na temat warunków

jakie musi spełniać serwer docelowy aby być kompatybilnym z
Oprogramowanie, w związku z czym, LICENCJODAWCA zrzeka się
odpowiedzialności za niepoprawne działanie Oprogramowania, jeśli zostało
ono zainstalowane na niekompatybilnym serwerze.
6. LICENCJODAWCA zobowiązuje się do ciągłego ulepszania, optymalizacji i

pracy nad zwiększaniem skuteczności Oprogramowania.
§8
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. LICENCJODAWCA może rozwiązać Umowę z zachowaniem

jednotygodniowego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny. W
takim przypadku LICENCJODAWCA jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej
przez LICENCJOBIORCĘ opłaty licencyjnej.
2. LICENCJODAWCA ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania

okresu wypowiedzenia, jeśli LICENCJOBIORCA nie przestrzega jej
postanowień. W takim przypadku LICENCJOBIORCY nie należy się zwrot
zapłaconej opłaty licencyjnej.
3. Uprawnienia LICENCJOBIORCY wynikające z niniejszej Umowy wygasają

z chwilą rozwiązania Umowy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy LICENCJOBIORCA ma obowiązek

zaprzestać korzystania z Oprogramowania, a wszystkie kopie
Oprogramowania i Dokumentacji, które są objęte niniejszą licencją muszą
zostać zwrócone LICENCJODAWCY lub usunięte z sprzętu komputerowego,
na którym zostało ono zainstalowane w terminie 7 dni od momentu
rozwiązania Umowy.
§9
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 6 ust. 2 niniejszej umowy

LICENCJOBIORCA zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
LICENCJODAWCY kary Umownej w wysokości 1.000,00 PLN. (słownie:

jeden tysiąc zł).
2. W przypadku naruszenia przez LICENCJOBIORCĘ § 5 ust. 11 niniejszej

Umowy LICENCJOBIORCA zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
LICENCJODAWCY kary Umownej w wysokości 1.000,00 PLN. (słownie:
jeden tysiąc zł).
3. W przypadku naruszenia przez LICENCJOBIORCĘ § 5 ust. 6 niniejszej

Umowy LICENCJOBIORCA zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
LICENCJODAWCY kary Umownej w wysokości trzykrotności ceny
podstawowej wersji Oprogramowania które zostało rozprowadzone w sposób
niezgodny z licencją, minimalnie w wysokości 1.000,00 PLN. (słownie: jeden
tysiąc zł).
4. W przypadku naruszenia przez LICENCJOBIORCĘ § 5 ust. 12 niniejszej

Umowy LICENCJOBIORCA zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
LICENCJODAWCY kary umownej w wysokości 50.000,00 PLN. (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy zł)
5. W przypadku korzystania przez LICENCJOBIORCĘ z Oprogramowania w
sposób sprzeczny z § 5 ust. 3 niniejszej Umowy LICENCJOBIORCA

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz LICENCJODAWCY kary Umownej w
wysokości trzykrotności wyrządzonej szkody, minimalnie w wysokości
1.000,00 PLN. (słownie: jeden tysiąc zł).
6. Zapłata kar Umownych przewidzianych w niniejszej Umowie nie pozbawia

LICENCJODAWCY, w przypadku wyrządzenia szkody poprzez naruszenie
przyjętych przez LICENCJOBIORCĘ zobowiązań, dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach
ogólnych, tj. według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony postanawiają, że zmiany i uzupełnienia tej Umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku z

realizacją postanowień niniejszej Umowy będzie właściwy rzeczowo sąd
miejsca siedziby LICENCJODAWCY.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się z
jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie narusza to
ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Strony są w takim
przypadku zobowiązane do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego
postanowienia takim, które w sensie gospodarczym najbardziej odpowiada
ich pierwotnej intencji. Odpowiednio obowiązek ten odnosi się do sytuacji,
gdy w trakcie wykonywania niniejszej Umowy wyniknie w niej luka
wymagająca uzupełnienia.

