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Niniejsza Licencja jest udzielana przez E-direct 24 w celu zarządzania
użytkowaniem lub redystrybucją oprogramowania Integracja Erli Magento 2. Jest to
umowa prawna między Tobą (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem) a E-direct
24 dla oprogramowania Integracja Erli Magento 2, które może zawierać
rozszerzenia, szablony i usługi.
Kupując, instalując lub w inny sposób korzystając z produktów E-direct 24,
potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Licencję i zgadzasz się na
przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami
niniejszej Licencji, nie instaluj ani nie używaj produktów E-direct 24.
Umowa wchodzi w życie z chwilą nabycia oprogramowania z naszej witryny lub
otrzymania go za pośrednictwem poczty elektronicznej, nośnika danych lub w
jakikolwiek inny sposób. E-direct 24 zastrzega sobie prawo do wprowadzania
rozsądnych zmian w warunkach niniejszej umowy licencyjnej i narzucania jej
klauzul w dowolnym momencie.
1. UDZIELENIE LICENCJI: Kupując produkt Integracja Erli Magento 2:
1. Klient otrzyma kod źródłowy otwarty w 100%.
2. Klient uzyska Certyfikat Licencji, który pozostanie ważny do momentu
zaprzestania korzystania przez Klienta z Produktu lub do czasu, gdy E-direct
wypowie niniejszą Licencję z powodu nieprzestrzegania przez Klienta
któregokolwiek z jej Warunków. Każdy Certyfikat Licencji zawiera numer seryjny
licencji, który jest ważny tylko dla jednej aktywnej instalacji Magento i
nieograniczonej testowej instalacji Magento.
3. Możesz dostosować nasze produkty do swoich celów.
4. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ
5. Instalacja i użytkowanie
6. Dla każdej nowej instalacji Oprogramowania jesteś zobowiązany do
zakupu oddzielnej Licencji. Zabrania się używania jakiejkolwiek części kodu w
całości lub części w jakimkolwiek innym oprogramowaniu, produkcie lub witrynie
internetowej. Jesteś prawnie zobowiązany do zachowania nienaruszonych informacji
o prawach autorskich, w tym tekstu/linku na dole.
2. Dystrybucja: Nie wolno rozpowszechniać oprogramowania Integracja Erli
Magento 2 osobom trzecim. Każda dystrybucja bez naszej zgody, w tym dystrybucja
niekomercyjna, jest uważana za naruszenie niniejszej Umowy i pociąga za sobą
odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Licencjobiorca nie może
umieszczać Oprogramowania na serwerze, który umożliwia dostęp do Oprogramowania
za pośrednictwem sieci publicznej lub Internetu w celach dystrybucyjnych.
3. Wypożyczanie: Użytkownik nie może dawać, sprzedawać, udzielać
podlicencji, wynajmować, wydzierżawiać ani pożyczać jakiejkolwiek części
Oprogramowania nikomu.
4. Zgodność z obowiązującymi przepisami: Musisz przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z oprogramowania.
Oprogramowanie Integracja Erli Magento 2 i jego część są chronione prawami
autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także
innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. W związku z
tym klient jest zobowiązany traktować oprogramowanie jak każdy inny materiał
chroniony prawem autorskim. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie będą
ścigane zgodnie z obowiązującym prawem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania
licencji każdego użytkownika posiadającego nieważną licencję.
5. ROZWIĄZANIE: Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, E-direct 24

może wypowiedzieć niniejszą Licencję w dowolnym momencie, jeśli nie zastosujesz
się do warunków niniejszej Licencji. W takim przypadku stanowi to naruszenie
umowy, a Twoja licencja na korzystanie z programu zostanie cofnięta i musisz
zniszczyć wszystkie posiadane przez Ciebie kopie produktów E-direct 24. Po
otrzymaniu powiadomienia o wygaśnięciu licencji, jeśli nadal będziesz korzystać
z oprogramowania Integracja Erli Magento 2, niniejszym zgadzasz się zaakceptować
nakaz, aby uniemożliwić dalsze korzystanie z niego i pokryć wszystkie koszty (w
tym, ale nie wyłącznie, uzasadnione opłaty adwokackie) w celu wyegzekwowania
naszego odwołania licencji i wszelkich szkód poniesionych przez nas z powodu
niewłaściwego korzystania z Oprogramowania. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu
kwoty wydanej na zakup Oprogramowania w celu wygaśnięcia niniejszej Licencji.
6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W żadnym wypadku E-direct 24 nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, utracone zyski,
przerwy w działalności lub utratę informacji) wynikające z korzystania lub
niemożności korzystania przez „Uprawnionych Użytkowników” z produktów E-direct
24, nawet jeśli E-direct 24 został poinformowany o możliwości wystąpienia takich
szkód. W żadnym wypadku E-direct 24 nie ponosi odpowiedzialności za ściganie
wynikające z korzystania z Oprogramowania niezgodnie z prawem lub za
jakiekolwiek nielegalne użycie.

