Elektroniczna Umowa Licencyjna Bitstream, Inc.
Poprzez użycie lub zainstalowanie niniejszego produktu (software), Ty (lub Ty w imieniu Twojego pracodawcy) przystajesz
na postanowienia niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa stanowi kompletną umowę między Tobą a firmą Bitstream
(za wyjątkiem Produktów Wielostanowiskowych, którym towarzyszy dokument stanowiący supplement do niniejszego). Jeżeli
nie przystajesz na te postanowienia niezwłocznie skontaktuj się z firmą Bitstream pod poniższym adresem ze swoim
dowodem zakupu w przeciągu 10 dni dla pełnej refundacji.
Bitstream Inc.
Dept. ISR
215 First Street
Cambridge, MA 02142
USA
E-mail: sales@bitstream.com
1. Udzielenie Licencji.
Liczba użytkowników:
Na podstawie zapłaty opłaty licencyjnej Bitstream udziela Tobie, Licencjobiorcy, niewyłącznego, nietransferowalnego prawa
do używania i wyświetlania Produktu Bitstream zakupionego za pośrednictwem niniejszego serwisu. Jeżeli używasz tego
produktu jako pracownik niniejsza umowa dotyczy Twojego pracodawcy. Kolekcje softwaru Bitstream składające się
z jednego lub większej ilości fontów z Biblioteki Czcionek Bitstream mogą być używane na do pięciu (5) CPU (w Twojej
siedzibie), do których podłączono jakąkolwiek liczbę drukarek lub innych urządzeń wytwarzających obraz (bez względu na
ich rozdzielczość) w Twojej siedzibie.
Wielostanowiskowość:
Jeżeli zapłaciłeś za, i przystałeś na Wielostanowiskową Umowę Licencyjną Bitstream, wtedy możesz używać Produktu
Bitstream na CPU w ilości takiej jaką obejmuje taka Umowa.
Osoby trzecie:
Wolno Ci wysłać kopię jakiejkolwiek czcionki Bitstream wraz z twoimi dokumentami, w przypadku gdy odbiorca poinformował
Cię, że posiada ważną licencję na używanie tego szczególnego software czcionki. Wolno Ci również "załączać" czcionki
formatu PC / TrueType do swoich dokumentów w celu umożliwienia oglądania, edycji i wydruku tych dokumentów.
Przenoszenie dokumentów:
Wolno Ci wysłać razem z twoimi dokumentami tzw. Portable Font Resource ("PFR") utworzony za pomocą Bitstream True
Doc, w celu umożliwienia osobie trzeciej oglądania, edycji lub zdalnego drukowania dokumentu lecz z wyraźnym
zrozumieniem, że ta osoba nie może użyć takiego PFR do edycji lub wydruku jakiegokolwiek innego dokumentu chyba, że
posiada do tego wymaganą licencję. Wolno Ci także zawierać czcionki Bitstream w plikach PostScriptowych, PDF i plikach
.EVY dla dystrybucji, oglądania i obrazowania przez osoby trzecie.
Żadnych modyfikacji:
Nie wolno Ci modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odtwarzać, dekompilować, deasemblować, ani tworzyć prac pochodnych
opartych na Produkcie Bitstream bez wcześniejszej pisemnej zgody.
Zastrzeżenie Praw:
Bitstream zastrzega wszelkie prawa nie udzielone jawnie Licencjobiorcy.
2. Prawo do powielania.
Produkt Bitstream i dołączone materiały są objęte prawem do kopiowania i zawierają własnościowe informacje i tajemnice
handlowe należące do Bitstream. Nieautoryzwane kopiowanie produktu Bitstream, nawet jeśli zmienionego, dołączonego lub
zawartego w innym software, jak również materiałów pisanych jest wyraźnie zabronione. Możesz podlegać prawnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw do własności intelektualnej firmy Bitstream, które jest spowodowane lub
umożliwione nie przestrzeganiem przez Ciebie postanowień niniejszej Umowy, chyba, że posiadasz Wielostanowiskową
Umowę Licencyjną. Wolno Ci wykonać jedną (1) kopię Produktu Bitstream wyłącznie w celach bezpieczeństwa pod
warunkiem, że na kopii bezpieczeństwa w całości zostaną reprodukowane zapisy o prawie do kopiowania i znaku
handlowym.

3. Okres obowiązywania.
Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia. Niniejsza Umowa jest automatycznie wypowiedziana przez
Bitstream, bez powiadomienia, w przypadku niedopełnienia przez Ciebie któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy.
Z chwilą zakończenia obowiązywania musisz zniszczyć: pisemne materiały, Produkt Bitstream, i wszystkie ich kopie,
zarówno fragmentalne jak i całościowe, włącznie z ewentualnymi kopiami zmodyfikowanymi .
4. Upgrade Produktu.
Bitstream może od czasu do czasu uaktualniać Produkt Bitstream. Uaktualnienie Produktu Bitstream może być płatne.
5. Ograniczona rękojmia.
Bitstream zapewnia, że Produkt Bitstream będzie wolny od defektów materiałowych i wykonawczych przy normalnym
użytkowaniu przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty faktury. Całkowitą odpowiedzialnością Bitstream i wyłącznym
odszkodowaniem dla Ciebie za uszkodzony produkt będzie (wybrane przez Bitstream): zwrot ceny zakupu albo wymiana
produktu, który został zwrócony do Bitstream z kopią faktury. Bitstream nie poniesie odpowiedzialności w postaci wymiany
produktu bądź zwrotu ceny zakupu, jeżeli uszkodzenie wystąpiło na skutek wypadku, nadużycia lub niewłaściwego
zastosowania, lub jeżeli produkt został utracony bądź zniszczony skutkiem kradzieży, pożaru lub zaniedbania. Wszelki
wymieniony produkt będzie objęty rękojmią w pozostającym okresie pierwotnej rękojmi lub przez okres (30) dni w zależności
od tego, który jest dłuższy. Niniejsza rękojmia daje Ci określone prawa. Możesz mieć inne prawa, zależne od kraju/stanu.
Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE OPISANEJ WYŻEJ PROCEDURY, PRODUKT BITSTREAM JEST DOSTARCZANY NA
ZASADZIE "JAKI JEST". BITSTREAM NIE UDZIELA RĘKOJMII JAKIEGOKOLWIEK TYPU ANI BEZPOŚREDNIEJ, ANI
IMPLIKOWANEJ, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DOMYŚLNEJ RĘKOJMII HANDLOWEJ
I ZGODNOŚCI Z ZAŁOŻONYM CELEM.
Całkowite ryzyko odnośnie jakości i przydatności Produktu Bitstream spoczywa na Tobie. Bitstream nie gwarantuje, że
funkcjonalność Produktu Bitstream zaspokoi Twoje wymagania, ani że działanie software nie będzie zakłócone ani
bezbłędne.
BITSTREAM NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, POWSTAŁE
W KONSEKWENCJI LUB PRZYPADKOWE SZKODY (WŁĄCZAJĄC W TO SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKU,
ZAKŁÓCENIEM W PRACY, UTRATĄ INFORMACJI I TYM PODOBNE) WYNIKŁE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA
PRODUKTU BITSTREAM NAWET W PRZYPADKU GDY BITSTREAM ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI
ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.
Ze względu na fakt, że część państw nie zezwala na wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za powstałe w konsekwencji lub przypadkowe szkody powyższe ograniczenie może nie dotyczyć Ciebie.
6. Ograniczone prawa Rządu USA.
Produkt softwarowy określany jako Produkt Bitstream i jego odnośna dokumentacja są dostarczane z OGRANICZENIEM
PRAW. Użycie, duplikowanie lub ujawnienie przez Rząd jest przedmiotem stosownych ograniczeń określonych w FAR
52.227-19(c)(2) (May, 1987) lub stosownych zapisów DOD FAR supplement 252.227-7013 subdivision (a)(15)(April,1988)
lub subdivision (a)(17)(April,1988). Sprzedawcą/wytwórcą jest Bitstream Inc./215 First Street/Cambridge, MA 02142.
Eksport (wersje krajowe): Bez względu na jakiekolwiek zapewnienie poczynione przez Licencjobiorcę firmie Bitstream
o ostatecznym miejscu przeznaczenia Produktu Bitstream, Licencjobiorca nie wyreeksportuje ani nie przetransferuje
bezpośrednio lub pośrednio Produktu Bitstream do nikogo spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej bez
wcześniejszego otrzymania licencji od Departamentu Handlu USA lub innej wymaganej agencji lub departamentu Rządu
USA.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Umowy lub chęci skontaktowania się z Bitstream z jakiegokolwiek powodu,
prosimy o kontakt pisemny.
7. Prawo właściwe
Niniejsza umowa podlega prawu USA oraz CommonWealth of Massachusetts.
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