Umowa licencyjna z Klientem
Licencjonobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, ma pełną zdolność do czynności
prawnych, zapoznał się z warunkami poniższej umowy oraz wyraża zgodę na wszystkie
poniższe warunki umowy
z firmą TextBookers Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Cyfrowa 6, Zarejestrowana

przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000620566 NIP: 8513196001, REGON: 364561630,
Reprezentowaną przez: Macieja Matysika - Prezesa Zarządu
zwanego Licencjonodawcą.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w momencie jej akceptacji przez Licencjonobiorcę.

§2
Licencjonodawca oświadcza, że posiada licencję na korzystanie z Tekstu będącym
przedmiotem niniejszej umowy.

§3
Licencjonodawca udziela Licencjonobiorcy niewyłącznej (dlaczego licencja niewyłączna?),
przenoszalnej i odpłatnej sublicencji na korzystanie z Tekstu na następujących polach
eksploatacji:


utrwalania i zwielokrotniania Tekstu techniką magnetyczną lub cyfrową,



odpłatnego i nieodpłatnego wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu Tekstu lub jej
egzemplarzy (sublicencje),



w zakresie innego rozpowszechniania utworu publiczne udostępnianie Tekstu lub jej
fragmentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie
wybranym przez Licencjonobiorcę.



W zakresie dowolnego zarządzania Tekstem zarówno w zakresie powielania go w
Internecie czy też w innych mediach jak również w zakresie odpłatnego bądź
darmowego udzielania sublicencji osobom trzecim



Dowolnej modyfikacji i edycji Tekstu

Sublicencja zostaje udzielona na czas nieokreślony. Jej zakres terytorialny jest
nieograniczony.

§4
Licencjonobiorca jest uprawniony do przenoszenia odpłatnie albo nieodpłatnie licencji na
inną osobę lub udzielanie sublicencji.

§5
Licencjonobiorca może dokonać płatności za sublicencję za pomocą Punktów Użytkownika,
których to zakup jest możliwy poprzez przelew bankowy.

§6
Licencjonodawca oświadcza, że na każdy Tekst udzielał będzie jedynie jednej sublicencji
Klientowi, który jako pierwszy ją wykupił. Tym samym, Licencjonobiorca będzie jedynym
podmiotem uprawnionym do korzystania z danego Tekstu. Ponadto Licencjonodowca
oświadcza, że nie będzie w żadnym stopniu korzystał z Tekstu, co, do którego
Licencjonobiorca wykupił sublicencję.
§6
Licencjonobiorca uzyskuje dostęp do Tekstu w chwili, gdy zlecony Tekst zostanie wykonany
przez Autora i udostępniony w Serwisie. Okres ten nie może wynieść więcej niż 192 godziny
od momentu zaksięgowania płatności za Tekst przez Administratora.. Strony przyjmują, że
opłata określona przy składaniu nowego zlecenia w Serwisie stanowi element niniejszej
umowy i określa należne Licenjonodawcy wynagrodzenie za sublicencję. Opłata ta wyrażona
jest w Punktach Użytkownika.

§7
W przypadku nie dokonania płatności w terminie 7 dni od akceptacji niniejszej umowy
przyjmuje się, że Licencjonobiorca odstąpił od niniejszej umowy.

§8

Wszelkie problemy związane z zakupem sublicencji oraz problemy techniczne winny być
zgłaszane Licencjonodawcy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające
identyfikację Licencjonobiorcy.

§9
Licencjonodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego
korzystania z Serwisu.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego oraz
odpowiednio postanowienia Regulaminu dostępnego pod adresem textbookers.com/regulamin

