General Software License Terms
of

Ogólne warunki licencji na
oprogramowanie

OMICRON electronics GmbH
6833 Klaus, Austria

OMICRON electronics GmbH
6833 Klaus, Austria

(hereinafter also "Licensor")

(zwana dalej „Licencjodawcą”)

1. General Provisions
1. Postanowienia ogólne
The following Software License Terms shall be
Niniejsze Warunki licencji na oprogramowanie
applicable to any and all agreements, offers and
(„Warunki licencyjne”) mają zastosowanie do
deliveries entered into or made by Licensor,
wszystkich umów, ofert i dostaw zawartych,
Licensor's affiliated companies or Licensor's
sporządzonych
lub
wykonanych
przez
authorized
sales
partners
(see
Licencjodawcę, jego spółki stowarzyszone lub
http://www.omicron.at/en/contact/addresses/)
jego autoryzowanych partnerów handlowych
in regard to software products and apply in
(patrz
addition to the General Terms and Conditions.
http://www.omicron.at/en/contact/addresses/) w
In case of conflict with provisions in the General
odniesieniu do oprogramowania i obowiązują
Terms and Conditions, the provisions stated
razem z Ogólnymi warunkami. W przypadku
herein shall prevail.
kolizji postanowień niniejszych Warunków
licencyjnych
na
oprogramowanie
z
postanowieniami Ogólnych warunków, moc
nadrzędną mają postanowienia niniejszych
Warunków licencyjnych.
2. Definitions
2. Definicje
"Authorized Use" – use of the Program in object
„Dozwolone użycie” – korzystanie z Programu w
code form and solely for the business purposes
formie kodu wynikowego i wyłącznie w celach
of Licensee.
związanych z działalnością Licencjobiorcy.
"Program" – includes the original and all whole
or partial copies of: 1) machine-readable
instructions and data, 2) components, files, and
modules, 3) audio-visual content (such as
images, text, recordings, or pictures), and 4)
related licensed materials (such as keys and
documentation).
"Warranty Period" – unless otherwise specified
in the quotation or other accompanying
documentation OMICRON's warranty period is
90 days, starting on the date the original
Licensee is granted the license. If an original
physical data storage medium is distributed the
period starts on the day of delivery of this
medium.
"Licensing Model" – OMICRON employs the
following two licensing models:
1) Unless specified otherwise in the
quotation
or
other
accompanying
documentation, OMICRON grants the
right to use the Program on any device
(computer, laptop, etc.) owned or leased
by Licensee (Company License).

„Program” – oznacza oryginał oraz (całościowe
i częściowe) kopie: 1) instrukcji i danych w
formie pozwalającej na odczyt maszynowy, 2)
elementów, plików i modułów, 3) treści
audiowizualnych (takich jak obrazy, nagrania lub
zdjęcia) oraz 4) odnośne materiały objęte
licencją (takie jak klucze i dokumentacja).
„Okres gwarancji” – o ile nie określono inaczej w
ofercie
lub
innych
dokumentach
towarzyszących, OMICRON udziela gwarancji
na okres 90 dni liczonych od dnia uzyskania
licencji przez pierwotnego Licencjobiorcę. W
przypadku przekazania oryginalnego nośnika do
przechowywania danych, okres gwarancyjny
rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia tego
nośnika.
„Model licencyjny” – OMICRON stosuje
następujące dwa modele licencyjne:
1) O ile nie określono inaczej w ofercie lub
innych dokumentach towarzyszących,
OMICRON udziela prawa do korzystania z
Programu na dowolnym urządzeniu
(komputer stacjonarny, laptop, itd.)
będącym własnością lub przedmiotem
najmu
Licencjobiorcy
(„Licencja
firmowa”).

2) Where
the
quotation
or
other
accompanying documentation expressly
provides for a certain number of users or
states "single user", the Program is only
licensed for this number of users and may
not be used by a number of users
exceeding this maximum number at the
same time (Single User License).

3) Where the Program also requires prior
identification of the users working with the
Program
(e.g.
through
log-in
authentication), the Program may only be
used by these identified users.
3. License Grant
3.1 The Program is copyrighted and licensed,
not sold. Licensor grants Licensee the
nonexclusive, geographically unlimited
and – unless otherwise specified in the
quotation
or
other
accompanying
documentation – perpetual license to
1) use
the
accompanying
user
documentation,
2) install and use the Program on the
Licensee's devices according to the
applicable License Model and within
the limits of the Authorized Use, and
3) make back-up copies in machinereadable, object code form only,

all provided that
a) Licensee has lawfully obtained the
Program and complies with these License
Terms;
b) Licensee reproduces all copyright notices
and other legends of ownership on each
copy, or partial copy, of the Program;

c) Licensee ensures that anyone who uses
the Program (accessed either locally or
remotely) 1) does so only on Licensee's
behalf and 2) complies with these License
Terms;

2) Gdy w ofercie lub innych dokumentach
towarzyszących wyraźnie jest mowa o
konkretnej liczbie użytkowników, lub użyto
sformułowania „jeden użytkownik”, licencji
na Program udziela się tylko wskazanej
liczbie użytkowników i nie może z niej
korzystać w tym samym czasie wielu
użytkowników, w liczbie przekraczającej
podany limit („Licencja dla jednego
użytkownika”).
3) W przypadkach, kiedy Program wymaga
również uprzedniej identyfikacji jego
użytkowników (np. przez podanie loginu), z
Programu
mogą
korzystać
tylko
zidentyfikowani użytkownicy.
3. Udzielanie licencji
3.1 Program jest chroniony prawem autorskim
i jest przedmiotem licencji. Nie jest
przeznaczony
do
sprzedaży.
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie
i – o ile nie wskazano inaczej w ofercie lub
innych dokumentach towarzyszących –
dożywotniej licencji na:
1) korzystanie z dołączonych do
Programu
dokumentów
dla
użytkownika,
2) instalowanie
i korzystanie
z
Programu
na
urządzeniach
Licencjobiorcy, zgodnie z mającym
zastosowanie Modelem licencyjnym
oraz w granicach Dozwolonego
użycia, oraz na
3) wykonywanie kopii zapasowych
wyłącznie
w
formie
kodu
wynikowego
i
w
postaci
pozwalającej
na
odczyt
maszynowy,
przy czym powyższe może mieć miejsce pod
warunkiem, że:
a) Licencjobiorca uzyskał Program w sposób
legalny i przestrzega postanowień
niniejszych Warunków licencyjnych,
b) Licencjobiorca
zamieści
wszelkie
informacje o prawach autorskich i inne
oznaczenia
wskazujące
właściciela
Programu na każdym egzemplarzu, kopii
lub częściowej kopii Programu,
c) Licencjobiorca zapewni, że każda osoba
korzystająca z Programu (lokalnie lub
zdalnie):
1) będzie to robić wyłącznie w imieniu
Licencjobiorcy, oraz że
2) będzie przestrzegać postanowień
niniejszych Warunków licencyjnych,
d) Licencjobiorca nie będzie:

d) Licensee does not 1) use, copy, modify, or
distribute the Program except as expressly
permitted in the License Terms; 2) reverse
assemble, reverse compile, otherwise
translate, or reverse engineer the
Program, except as expressly permitted
by law without the possibility of contractual
waiver; or 3) use any of the Program's
components, files, modules, audio-visual
content, or related licensed materials
separately from that Program except
where data/file export is provided for by
the Program.

1) korzystał z Programu, kopiował go,
modyfikował ani rozpowszechniał w
sposób inny niż wyraźnie określony w
niniejszych Warunkach licencyjnych;
2) deasemblował, dekompilował ani w
inny sposób tłumaczył ani dokonywał
inżynierii
odwrotnej
Programu,
z
wyjątkiem sytuacji i zakresu wyraźnie
dozwolonych przez prawo bez możliwości
zrzeczenia się ich w formie umowy; oraz
że
3) nie będzie wykorzystywał żadnych
elementów, plików, modułów, treści
audiowizualnych Programu ani żadnych
odnośnych materiałów licencjonowanych
w oderwaniu od Programu, z wyjątkiem
sytuacji kiedy to Program wykonuje
eksport danych/plików.
3.2 Jeżeli Licencjobiorca chciałby korzystać z

3.2 If Licensee wishes to use the Program in a

way not covered by the Authorized Use or
not in accordance with the applicable
License Model, Licensee must obtain prior
written approval by Licensor, which may be
dependable on Licensee's acceptance of
additional charges.

Programu w sposób niemieszczący się w
definicji Dozwolonego użycia, lub w
sposób niezgodny z zastosowanym
Modelem licencyjnym, Licencjobiorca
winien uzyskać uprzednią pisemną zgodę
Licencjodawcy, która może wiązać się z
dodatkowymi opłatami dla Licencjobiorcy.
3.3 Szczególne

3.3 Special requirement for OMICRON Test

Universe and PTM Advanced Software:
The software products "Test Universe" and
"PTM Advanced" are exclusively designed
for carrying out or analysing tests or
measurements with OMICRON devices.
Licensee is only authorized to use these
Programs if such use is in direct
connection with the use of an OMICRON
test or measuring device. Using the
Program without such direct connection is
only permitted where such use is required
in order to:

1) prepare tests or measurements that
will be carried out later with an
OMICRON test or measuring
device, or
2) analyse measuring results of
completed tests or measurements
that were carried out with an
OMICRON test or measuring
device.

postanowienia
dot.
oprogramowania Test Universe marki
OMICRON i PTM Advanced Software:
Oprogramowanie „Test Universe” oraz
„PTM Advanced” przeznaczone jest
wyłącznie do przeprowadzania lub
analizowania testów lub pomiarów za
pomocą urządzeń marki OMICRON.
Licencjobiorca ma prawo korzystać z tych
Programów wyłącznie jeżeli korzysta z
nich bezpośrednio w związku z użyciem
urządzenia pomiarowego lub badawczego
marki OMICRON. Korzystanie z Programu
bez bezpośredniego związku, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, dozwolone
jest wyłącznie w sytuacjach, kiedy takie
wykorzystanie jest niezbędne do:
1) przygotowania
testów
lub
pomiarów,
które
będą
przeprowadzone
później
przy
użyciu urządzeń badawczych lub
pomiarowych marki OMICRON, lub
do
2) przeanalizowania wyników testów
lub pomiarów przeprowadzonych
przy
pomocy
urządzeń
pomiarowych lub badawczych
marki OMICRON.

Powyższy
wymóg
nie
dotyczy
oprogramowania TransView, którego można

This requirement does not apply to
TransView, which may be used for analysis of
any COMTRADE files independent of their
source.
4. Transfer of the Program
Licensee shall not sell, sublicense or rent the
Program without prior approval of Licensor.
Such approval will usually be granted unless in
exceptional circumstances (e.g. regarding past
or potential copyright infringements). In case of
such authorized transfer of the Program to a
third party, Licensee agrees to (i) give up all
rights regarding the Program to the extent these
are transferred to the third party, (ii) discontinue
use of the Program and (iii) make sure that the
third party agrees to be bound by and adheres
to these License Terms.

5. Trade-ups, Updates, Fixes and Patches
When Licensee receives an update, fix, or patch
to a Program, Licensee shall accept any
additional or different terms that are applicable
to such update, fix, or patch. If no additional or
different terms are provided, then the update,
fix, or patch is subject solely to these License
Terms. If a Program, which has been provided
under the single user license model, is replaced
by a trade-up or update, Licensee agrees to
promptly discontinue use of the replaced
Program.

6. Termination of License, Return of Program
6.1 In case of a grave violation of the License
Terms by Licensee (including but not
limited to a breach of any of the restrictions
set out in section 3. above), Licensor shall
be entitled to request immediate
termination of the software license
resulting in an immediate discontinue of
use and return of the Program (and its
copies) by Licensee. In such case, already
paid license fees are non-refundable.

używać do analizy dowolnych plików
COMTRADE niezależnie od ich źródła.
4. Przeniesienie praw do Programu
Licencjobiorca nie ma prawa sprzedaży,
wynajmowania Programu ani udzielania na
niego sublicencji, bez uprzedniej zgody
Licencjodawcy, której ten zazwyczaj udzieli,
chyba że wystąpią wyjątkowe okoliczności (np.
dotyczące przeszłych lub potencjalnych
przypadków naruszeń praw autorskich). W
przypadku takiego uprawnionego przeniesienia
Programu
na
rzecz
strony
trzeciej,
Licencjobiorca zobowiązuje się:
(i) zrzec się wszelkich praw do Programu w
zakresie, w jakim zostaną przeniesione na
rzecz strony trzeciej,
(ii) zaprzestać korzystania z Programu oraz
(iii) upewnić się, że owa strona trzecia wyraża
zgodę
na
związanie
postanowieniami
niniejszych Warunków licencyjnych oraz na ich
przestrzeganie.
5. Droższe wersje, aktualizacje, poprawki i łatki.
Jeżeli Licencjobiorca otrzyma aktualizację,
poprawkę lub łatkę do Programu, winien on
zaakceptować
wszelkie
dotyczące
ich
dodatkowe lub odmienne postanowienia. W
przypadku braku dodatkowych lub odmiennych
postanowień, ww. aktualizacja, poprawka lub
łatka
podlega
jedynie
postanowieniom
niniejszych Warunków licencyjnych. Jeżeli
Program, który udostępniono na podstawie
Licencji dla jednego użytkownika, zostanie
zastąpiony droższą lub zaktualizowaną wersją,
Licencjobiorca zobowiązuje się bezzwłocznie
zaprzestać korzystania z poprzedniej wersji
Programu.
6. Zakończenie Licencji, zwrot Programu
6.1 W przypadku poważnego naruszenia
Warunków licencyjnych (w tym, między
innymi, naruszeniem któregokolwiek z
warunków
wymienionych
w
pkt. 3
powyżej), Licencjodawcy przysługuje
prawo zawnioskowania o natychmiastowe
zakończenie licencji na oprogramowanie
skutkujące
natychmiastowym
zaprzestaniem korzystania z Programu (i
jego kopii) oraz ich zwrotem przez
Licencjobiorcę. W takim przypadku, opłaty
licencyjne nie podlegają zwrotowi.
6.2 W przypadku, gdy Licencjodawca udzielił

6.2 Where Licensor has licensed the Program

for a fixed term, the software license ends
automatically
and
Licensee
must
immediately return and/or delete the
Program and all copies unless the parties
agree to renew in writing.

okresowej Licencji na Program, ulega ona
natychmiastowemu
zakończeniu,
a
Licencjobiorca winien natychmiast zwrócić
i/lub usunąć Program i wszystkie jego
kopie, chyba że strony zdecydują się na
piśmie na przedłużenie Licencji.

7. Font Software, Open Source Components
The Program contains font software licensed
from third parties. Such font software shall only
be used with the Program and the font software
may not be converted into a different format.
The font software may not be altered or
modified in any manner which results in the font
software having different or enhanced
functionality than when it was delivered as a
part of the Program. The font software may not
be embedded in any format or copied or
otherwise processed in any manner which
results in or is designed to result in gaining
access to the source code of the font software.
Licensor is itself only a licensee of this font
software, which means that the font software is
supplied without any warranty that the font
software is free of all bugs, errors and
omissions.
The Program may also contain software
components which are governed by an open
source license. For more detailed information
on the open source components included in
each Program, visit the OMICRON Open
Source
Center,
available
at
http://opensource.omicronenergy.com/ . With
placing the order or otherwise concluding an
agreement for use of the Program, Licensee
accepts the use of open source components as
specified in the OMICRON Open Source
Center.

8. Charges
The license fee is set out in the individual offer.
Licensor does not give credits or refunds for
license fees unless explicitly agreed on in
writing.
9. Warranty, Liability
9.1 Licensor warrants for the Warranty Period
that the Program, when used in its specified
operating
environment,
will
perform
according to its specifications. The
Program's specifications and specified
operating environment information are set
out in the documentation accompanying the
Program. Licensee agrees that such
documentation and other Program content is
supplied only in English.

7. Czcionki, elementy Open Source
Program
zawiera
czcionki,
będące
przedmiotem licencji udzielonej przez strony
trzecie. Czcionek tych należy używać tylko
razem z Programem, a oprogramowania do
czcionek nie można konwertować na inny
format. Czcionek nie można zmieniać ani
modyfikować w sposób, który sprawi, że będą
miały inne lub ulepszone funkcje w stosunku do
tych, w jakie zostały wyposażone stanowiąc
część Programu. Zabrania się wbudowywania
czcionek w jakimkolwiek formacie, kopiowania
i innego ich przetwarzania w sposób, który
doprowadzi lub ma doprowadzić do poznania
ich kodu źródłowego. Licencjodawca jest
jedynie licencjobiorcą czcionek, co oznacza, że
czcionki są dostarczane bez jakiejkolwiek
gwarancji, że nie zawierają żadnych błędów
i braków.
Program może również zawierać elementy
oprogramowania podlegającego licencji open
source. Szczegółowe informacje nt. zawartych
w Programie elementów open source znajdują
się na stronie internetowej OMICRON Open
Source
Center:
http://opensource.omicronenergy.com/.
Składając zamówienie lub zawierając w
jakiejkolwiek
innej formie umowę
na
korzystanie z Programu, Licencjobiorca
akceptuje również warunki korzystania z
elementów open source określone na stronie
OMICRON Open Source Center.
8. Opłaty
Wysokość opłaty licencyjnej określona jest w
ofercie indywidualnej. Licencjodawca nie
udziela Licencji na kredyt ani nie zwraca opłat
licencyjnych, chyba że wyraźnie uzgodniono
inaczej na piśmie.
9. Gwarancja, odpowiedzialność
9.1 Licencjodawca gwarantuje, że w Okresie
gwarancyjnym Program będzie działał
zgodnie ze specyfikacjami pod warunkiem
korzystania z niego w przewidzianym dla
niego
środowisku
operacyjnym.
Specyfikacja Programu oraz informacje na
temat optymalnego dla niego środowiska
operacyjnego
zostały
zawarte
w
dokumentach dołączonych do Programu.
Licencjobiorca wyraża zgodę na to, aby ww.
dokumentacja i inne treści Programu były
sporządzane w języku angielskim.
9.2 Gwarancja

dotyczy
tylko
niezmodyfikowanych części Programu.

9.2 The warranty applies only to unmodified

parts of the Program.

9.3 Licencjodawca

nie
gwarantuje
niezakłóconego
ani
bezawaryjnego
działania Programu, przydatności do

9.3 Licensor does not warrant uninterrupted or

error-free operation of the Program, fitness
for a particular purpose, merchantability or
that Licensor will correct minor Program
defects which do not materially hamper the
functioning of the software product.
Licensee is solely responsible for the results
obtained from the use of the Program.

określonego celu, pokupności, ani że
naprawi
drobne
wady
Programu,
niewpływające w sposób istotny na
funkcjonowanie
oprogramowania.
Licencjobiorca
ponosi
wyłączną
odpowiedzialność za efekty uzyskane
wskutek korzystania z Programu.
9.4 W celu identyfikacji przyczyny problemu z

9.4 For the purpose of identifying the cause of a

problem with the Program, Licensor may
request that Licensee 1) allow Licensor to
remotely access Licensee's system or 2)
send Licensee information or system data to
Licensor. Refusal to provide such
information in either form shall be deemed a
waiver of Licensee's warranty claims.

funkcjonowaniem Programu Licencjodawca
może poprosić Licencjobiorcę o 1) zdalny
dostęp do systemu Licencjodawcy lub o 2)
przesłanie Licencjodawcy informacji o
Licencjobiorcy lub informacji dotyczących
systemu. Odmowa podania tych informacji
w dowolnej z ww. form zostanie uznana za
zrzeczenie się przez Licencjobiorcę
roszczeń gwarancyjnych.
9.5 Środki

9.5 Licensee's warranty remedies are limited to

repair or substitution, at the choice of
Licensor. Only where a problem or error that
occurs during the Warranty Period cannot be
resolved with Licensor's technical support or
replacement and Licensor does not offer a
technically and economically reasonable
work-around solution, is Licensee entitled to
price reduction or rescission.

prawne
z
tytułu
gwarancji
przysługujące Licencjobiorcy ograniczają
się do naprawy lub wymiany, wedle uznania
Licencjodawcy. Licencjobiorcy przysługuje
obniżka ceny lub odstąpienie od umowy
tylko w sytuacji, gdy problemu lub błędu,
który pojawi się w Okresie gwarancyjnym,
nie uda się rozwiązać/naprawić z pomocą
działu technicznego Licencjodawcy, oraz
jeśli
Licencjodawca
nie
zaoferuje
ekonomicznie i techniczne rozsądnego
rozwiązania pozwalającego na obejście
takiego problemu lub błędu.

9.6 Za
9.6 Except in cases of gross negligence or willful

misconduct, Licensor's entire liability for all
claims in the aggregate arising in relation to
the Program and the corresponding
agreement(s) is capped at the amount of the
license fee Licensee paid for the concerned
Program. Under no circumstances, even if
informed of their possibility, is Licensor or its
suppliers liable for loss of or damage to data,
indirect damages, consequential damages,
loss of profits, business, revenue, goodwill,
or anticipated savings. Neither Licensee nor
Licensor is responsible for failure to fulfill any
obligations due to causes beyond its control.

10. Licensee Data and Databases
10.1 Licensor uses information about errors and
problems to improve its products and

wyjątkiem przypadków rażącego
zaniedbania lub umyślnego działania,
całkowita
kwota
odpowiedzialności
Licencjodawcy z tytułu wszystkich roszczeń
powstałych w związku z Programem
i odnośnymi
umowami
jest
równa
maksymalnie wysokości opłaty licencyjnej,
jaką
Licencjobiorca
zapłacił
za
przedmiotowy
Program.
W
żadnym
przypadku (nawet po poinformowaniu
o takiej ewentualności) Licencjodawca ani
jego
dostawcy
nie
ponoszą
odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie
danych, szkody pośrednie, wtórne, utratę
korzyści, wartości firmy, przychodów,
przewidywanych oszczędności ani za straty
dla przedsiębiorstwa. Ani Licencjobiorca ani
Licencjodawca
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
niewypełnienie
któregokolwiek ze swoich obowiązków
z przyczyn od nich niezależnych.

10. Dane i bazy danych Licencjobiorcy
10.1 Licencjodawca wykorzystuje informacje o
błędach i problemach z funkcjonowaniem
Programu w celu udoskonalenia swoich

services and assist with its provision of
related support offerings.

produktów i usług, oraz aby móc oferować
odnośne usługi wsparcia.
10.2 Licencjobiorca pozostaje odpowiedzialny

10.2 Licensee remains responsible for 1) any

data and the content of any database
Licensee makes available to Licensor, 2)
the selection and implementation of
procedures and controls regarding access,
security, encryption, use and transmission
of data (including any personallyidentifiable data), and 3) back-up and
recovery of any database and any stored
data. Licensee will not send or provide
Licensor access to any personallyidentifiable information, whether in data or
any other form, and will reimburse Licensor
for all costs, penalties or other damages
(including third party claims) that Licensor
may incur relating to any such information
mistakenly provided to Licensor or the loss
or disclosure of such information by
Licensor.

11. Final Provisions
11.1 No supplementary agreements have been
made. All modifications must be made in
writing.

za:
1) dane i zawartość baz danych, które
udostępnia Licencjodawcy,
2) wybór i wdrożenie procedur i środków
kontroli
dot.
dostępu,
ochrony,
szyfrowania,
wykorzystywania
i przekazywania danych (w tym danych
identyfikacyjnych) oraz
3) wykonywanie kopii zapasowych oraz
odzyskiwanie wszelkich baz danych
i przechowywanych
danych.
Licencjobiorca nie będzie przesyłał ani
udostępniał
Licencjodawcy
żadnych
informacji identyfikacyjnych (ani w formie
danych, ani w żadnej innej formie) i zwróci
Licencjodawcy wszelkie koszty, grzywny i
kwoty innych odszkodowań (w tym z tytułu
roszczeń
osób
trzecich),
jakie
Licencjodawca może ponieść w związku z
omyłkowym
przekazaniem
takich
informacji
Licencjodawcy
przez
Licencjobiorcę lub z powodu utraty lub
ujawnienia takich informacji przez
Licencjodawcę.
11. Postanowienia końcowe
11.1 Nie
zawarto żadnych dodatkowych
porozumień. Wszelkie zmiany niniejszych
Warunków
licencyjnych
należy
sporządzać w formie pisemnej.
11.2 Jeżeli

11.2 If any provision of these License Terms is

held to be invalid or unenforceable, the
remaining provisions of the License Terms
remain in full force and effect.

którekolwiek
z postanowień
niniejszych
Warunków
licencyjnych
zostanie uznane za nieważne lub
nieskuteczne, pozostałe postanowienia
pozostają w pełni wiążące i skuteczne.

11.3 O ile strony nie uzgodnią inaczej na
11.3 Unless otherwise agreed between the

parties in writing, Licensee agrees to pay
any and all duty, tax, levy, or fee imposed
on the Program or its import or export as
well as any and all personal property taxes
for the Program from the date that
Licensee has obtained it.

11.4 All matters arising out or in relation to these
License Terms are governed by Austrian
law (excluding the UN Sales Convention)
and shall, at Licensor's option, be finally
settled by the courts competent for A-6800
Feldkirch/Austria or by an arbitral tribunal
located in Vienna on the basis of the Rules
of Arbitration and Conciliation of the
International Arbitral Centre of the Austrian

piśmie, Licencjobiorca zobowiązuje się
uiścić
wszelkie
należności
celne,
podatkowe oraz wszelkie opłaty związane
z Programem, jego importem lub
eksportem, jak również wszelkie podatki
majątkowe z tytułu posiadania Programu
od
dnia
jego
uzyskania
przez
Licencjobiorcę.
11.4 Wszelkie kwestie wynikające z niniejszych
Warunków licencyjnych lub w związku z
nimi podlegają prawu austriackiemu (z
wyłączeniem
Konwencji
Narodów
Zjednoczonych
o
umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów)
i będą – wedle uznania Licencjodawcy –
poddawane
pod
ostatecznie
rozstrzygnięcie sądów właściwych dla A6800 Feldkirch/Austria lub trybunału

Federal Economic Chamber in Vienna
(Vienna Rules) and in English language.

arbitrażowego
w Wiedniu
zgodnie
z Zasadami Pojednania i Arbitrażu
Austriackiej Izby Handlowej w Wiedniu
(Zasady
wiedeńskie),
a
językiem
postępowania będzie język angielski.

