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Licencje próbne i na wypożyczenie 
Postanowienia dodatkowe 

 
Niniejsze postanowienia dodatkowe dotyczące licencji próbnych i na wypożyczenie („Postanowienia dotyczące licencji 

próbnych i na wypożyczenie”) uzupełniają Umowę Licencyjną z Użytkownikiem Końcowym („EULA”), zawartą między 

podmiotem firmy Siemens określonym z nazwy w Zamówieniu („SISW”) a klientem, który zaakceptował Zamówienie 

(„Klient”), wyłącznie w odniesieniu do Produktów wskazanych na Formularzu zamówienia jako „TRIAL” lub „LOAN”. 

Niniejsze Postanowienia dotyczące licencji próbnych i na wypożyczenie, wraz z EULA i innymi odpowiednimi 

postanowieniami dodatkowymi, tworzą umowę zawartą między stronami („Umowa”). W razie wystąpienia sprzeczności 

niniejsze Postanowienia dotyczące licencji próbnych i na wypożyczenie mają znaczenie nadrzędne w stosunku do wszelkich 

innych postanowień dodatkowych, które z kolei mają znaczenie nadrzędne w stosunku do EULA. Terminy pisane w niniejszym 

dokumencie wielką literą mają znaczenie określone w Umowie. 

 

1. TYPY LICENCJI. W odniesieniu do poszczególnych produktów próbnych i na wypożyczenie mogą być oferowane 

poniższe typy licencji. W przypadku niektórych Produktów mogą być określone dodatkowe typy licencji i użytkowania, 

wskazane na Formularzu zamówienia. Licencje próbne i na wypożyczenie podlegają: (a) postanowieniom EULA, (b) 

wszystkim odpowiednim Postanowieniom dodatkowym dotyczącym konkretnych produktów, dostępnym pod adresem 

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html, które są włączone do niniejszych 

Postanowień przez odniesienie oraz (c) niniejszym Postanowieniom dotyczącym licencji próbnych i na wypożyczenie. 

Licencja udzielona na podstawie Umowy zostaje zmodyfikowana w celu uwzględnienia ograniczeń wyszczególnionych 

w poniższych typach licencji: 

 

1.1 „Licencja próbna” to licencja na czas określony, wskazany na Formularzu zamówienia, udzielana wyłącznie na 

potrzeby testowania, a nie do celów handlowych, profesjonalnych czy produkcyjnych, w tym na potrzeby szkoleń i 

analiz porównawczych. 

 

1.2 „Licencja na wypożyczenie” to licencja na czas określony, wskazany na Formularzu zamówienia (np. 1LOAN to 

Licencja na wypożyczenie na okres jednego miesiąca). O ile na odpowiednim Formularzu zamówienia nie określono 

inaczej, Klient może korzystać z Produktów na podstawie Licencji na wypożyczenie: (i) w celu umożliwienia 

tymczasowego rozwiązania problemu technicznego w działalności Klienta, (ii) w celu ułatwienia Klientowi testowania 

systemu, migracji serwera lub oceny remiksu, (iii) na potrzeby szkoleń wewnętrznych przeprowadzanych przez Klienta 

lub SISW oraz (iv) na potrzeby tymczasowego wsparcia produkcji. 

 

2. DODATKOWE WARUNKI LICENCJONOWANIA. Klient nie będzie ujawniał Produktów objętych Licencją 

próbną żadnym osobom poza swymi pracownikami, którzy wymagają znajomości Produktów na potrzeby testowania.  

 

3. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI, BRAK USŁUG WSPARCIA/UTRZYMANIA. 

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych zapisów Umowy, Produkty objęte Licencją próbną lub Licencją na 

wypożyczenie są udostępniane Klientowi na zasadzie „TAK JAK JEST”, bez Usług wsparcia/utrzymania, gwarancji i 

jakichkolwiek zobowiązań do zapewnienia Klientowi, jego podmiotom z grupy czy użytkownikom ochrony prawnej i 

finansowej. FIRMA SISW I JEJ LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU 

DO PRODUKTÓW PRÓBNYCH I NA WYPOŻYCZENIE, UDOSTĘPNIANYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ 

UMOWY, W TYM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO 

OKREŚLONEGO CELU CZY NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. PRZEKAZANE W RAMACH 

KOMUNIKACJI Z KLIENTEM STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, FUNKCJI LUB USŁUG 

WSPARCIA/UTRZYMANIA STANOWIĄ INFORMACJE TECHNICZNE, A NIE JAKIEKOLWIEK 

GWARANCJE. SISW NIE GWARANTUJE, ŻE W EKSPLOATACJI PRODUKTÓW NIE WYSTĄPIĄ PRZERWY 

LUB BŁĘDY. FIRMA SISW, JEJ PODMIOTY Z GRUPY, LICENCJODAWCY ORAZ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, 

DYREKTORZY I PRACOWNICY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ WZGLĘDEM KLIENTA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA CZY ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z 

NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE, NIEZALEŻNIE OD FORMY POWÓDZTWA ORAZ TEGO CZY 

ROSZCZENIE MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY LUB INNEGO RODZAJU,. 

 

4. ROZWIĄZANIE UMOWY. Licencje próbne i na wypożyczenie tracą ważność (wygasają) ze skutkiem 

natychmiastowym w razie nieprzestrzegania przez Klienta jakichkolwiek postanowień Umowy. Otrzymanie aktualizacji 

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html


Postanowienia dodatkowe dotyczące licencji próbnych i na wypożyczenie  Strona 2/2 

Wersja 1.0 (1 października 2018 r.) 

 

czy nowych wersji nie powoduje wydłużenia wskazanego okresu obowiązywania Licencji próbnych czy Licencji na 

wypożyczenie.  

 


