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Niniejszy dokument, zwany dalej licencją, zawiera postanowienia dotyczące zasad 

użytkowania oprogramowania, wiążące Sage sp. z o.o. i użytkownika programu. 

Instalacja oprogramowania oznacza akceptację niniejszej licencji. 

 

Sage sp. z o.o. przekazuje kopię programu komputerowego, zwanego dalej 

PROGRAMEM, osobie/firmie/instytucji, zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM. Sage sp. z o.o. 

jest właścicielem PROGRAMU, w tym praw autorskich do PROGRAMU. UŻYTKOWNIK 

ma prawo do korzystania z PROGRAMU z zachowaniem poniższych zasad: 

 

1. PROGRAM jest przekazywany UŻYTKOWNIKOWI do jego wyłącznego użytku. 

Dzierżawa lub najem PROGRAMU, dokumentacji lub ich kopii osobom trzecim są 

niedozwolone. Przekazywanie praw użytkowania PROGRAMU jest dopuszczalne 

tylko przy jednoczesnym przekazaniu niniejszej licencji i jej akceptacji przez nowego 

UŻYTKOWNIKA, przekazaniu wszystkich kopii PROGRAMU wraz z dokumentacją, 

a także uzyskania w tym przedmiocie zgody Sage sp. z o.o. , która może być 

wyrażona poprzez przesłanie kodu aktywacyjnego. Sage sp. z o.o.  może odmówić 

wyrażenia zgody wyłącznie z ważnych powodów. Sage sp. z o.o. uzależnia wydanie 

zgody od uiszczenia przez nowego użytkownika opłaty aktywacyjnej* według 

aktualnego cennika. Przeniesienie praw do użytkowania PROGRAMU dotyczy 

również wszystkich nowszych wersji PROGRAMU. Wraz ze skutecznym nabyciem 

praw licencyjnych przez nowego użytkownika, dotychczasowy użytkownik traci 

prawo korzystania z oprogramowania. 

 

2. UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z PROGRAMU zgodnie z jego 

przeznaczeniem wyłącznie na sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniu 

systemowym, którego typ i konfiguracja są określone w dokumentacji. Program 

może być używany na jednym komputerze lub w jednej sieci lokalnej lub poprzez 

terminal zgodnie z zakupioną wersją PROGRAMU. Nie jest dozwolone korzystanie 

z sieciowej wersji PROGRAMU na większej liczbie stanowisk komputerowych niż 

wynika to z zakupionej wersji. 

 

3. UŻYTKOWNIK nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury, deassemblowania 

PROGRAMU, a także do zastosowania PROGRAMU lub jego części w innym 

oprogramowaniu. 

 

4. PROGRAM jest przekazywany wraz z dokumentacją użytkową – gwarancją. 

Gwarancja jest udzielana zarejestrowanym UŻYTKOWNIKOM i obejmuje 

poprawność działania programu w sposób zgodny w istotnym zakresie 

z dokumentacją. 
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5. W przypadku naruszenia niniejszej licencji, UŻYTKOWNIK traci 

prawo do gwarancji, a ponadto Sage sp. z o.o. może dochodzić swoich roszczeń z 

tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem. 

 

6. Sage sp. z o.o. ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA zasad opisanych 

w punktach 1–4 lub w przypadku gdy UŻYTKOWNIK nie uiści w terminie należności 

z tytułu zakupu praw do użytkowania PROGRAMU. 

 

7. Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby 

wystąpić na skutek stosowania PROGRAMU, w tym również za ewentualną utratę 

informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości 

używania PROGRAMU. 

 

8. W przypadku zakupu PROGRAMU wraz z Microsoft® SQL Server integralną część 

niniejszej umowy stanowią odpowiednie dla danej wersji Microsoft® SQL Server: 

„Microsoft® SQL Server End User License Agreement” oraz „Client Access 

License for Microsoft® SQL Server End User License Agreement”. 

 

9. W przypadku instalacji PROGRAMU w wersji współpracującej z Microsoft® SQL 

Server Express, integralną część umowy stanowią odpowiednie dla danej wersji 

Microsoft® SQL Server Express: MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS 

MICROSOFT SQL SERVER EXPRESS udzielane przez Producenta i akceptowane 

przez UŻYTKOWNIKA. 

 

10. W ramach funkcjonalności PROGRAMU wykorzystywane są komponenty i biblioteki 

dostarczane przez innych dostawców niż SAGE SP. Z O.O. Umowy licencyjne tych 

komponentów i bibliotek załączone do dokumentacji  PROGRAMU stanowią 

integralną część umowy. Warunkiem korzystania z PROGRAMU jest akceptacja 

przez UŻYTKOWNIKA załączonych umów licencyjnych. 

 

11. W przypadku zakupu PROGRAMU wraz z pakietem Microsoft Office 365 Business 

Premium integralną część niniejszej umowy stanowi „Umowa dotycząca chmury 

Microsoft”. 

 

W przypadku wątpliwości co do zasad użytkowania PROGRAMU, UŻYTKOWNIK 

powinien zgłosić się do Sage sp. z o.o. w celu uzyskania wyjaśnień. 

 
* )  Opłata aktywacyjna w przypadku zbycia praw użytkowania jest równa cenie zbywanej 

wersji według aktualnego cennika. 


