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UMOWA O  UDZIELENIE  LICENCJI   
NA PROGRAM  ANTYWIRUSOWY   

ESET Endpoint Security v6    

 

zawarta w dniu ${biezacaData?date!}r. w Dąbrowie Górniczej 
pomiędzy TOM MEDIA Sp. z o. o.  z siedzibą w Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 129  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435008; NIP; 
6292465423, posiadającą kapitał zakładowy w wys. 80.000,00 zł pokryty aportem w wys. 11.200,00 zł w pozostałej części wpłacony w całości, 
zwanym dalej  Usługodawcą reprezentowanym przez : 
WOJCIECH BARAN  -  Prezes Zarządu TOM MEDIA Sp. z o. o., GENADIUSZ CIEMNOŁOŃSKI – V-ce Prezes TOM MEDIA Sp. z o.o. 

a 

NUMER UMOWY  

NUMER KLIENTA  

PAN/PANI ; PESEL  

MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG  

Zwanym dalej Usługobiorcą  o następującej treści : 

 

§ 1. 
1) Na mocy niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na instalacji, uruchomieniu i utrzymaniu  na komputerze 
Usługobiorcy programu antywirusowego ESET Endpoint Security v6 zwanego dalej Programem. 
W ramach usługi Usługobiorca nabywa odpłatnie niewyłączną licencję  Programu antywirusowego  na okres □ JEDNEGO ROKU /  □TRZY LATA 
Po upływie tego okresu należy nabyć odpłatnie licencję na następne okresy. Udostępnienie usługi polega na pobraniu instalacji  Programu  na stronie 
www.tvtom.pl. Plik instalacyjny uruchamiany jest przez Usługobiorcę. W razie problemów z instalacją, Usługodawca  udzieli Usługobiorcy za 
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość instrukcji, jak prawidłowo zainstalować oprogramowanie. 
Program  nie jest własnością Usługobiorcy . Usługodawca oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Programu w zakresie 
wynikającym z udzielonej mu licencji. 
2) Program może być zainstalowany przez Użytkownika na jednym stanowisku komputerowym. 
3) Usługodawca gwarantuje usunięcie  wynikłych  awarii związanych z prawidłowym działaniem Programu  w ciągu 24 godzin od momentu  zgłoszenia. 

§ 2. 
1) W zamian  za aktywację usługi oraz korzystanie z Programu w okresie objętym licencją Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy opłaty 
licencyjnej w wysokości 

 

L
p. 

Nazwa usługi Opłata od Opłata do Rodzaj opłaty 
Okres obowiązywania 

umowy 

Opłata za 

jeden okres 
rozliczeniowy 

       

Opłata obejmuje koszty udzielenia licencji. 
2) Usługobiorca zobowiązuje się do instalacji Programu  w ciągu 48 godzin od uiszczenia opłaty licencyjnej/zawarcia Umowy.. 
3) W przypadku odstąpienia od  umowy przez Usługobiorcę lub odstąpienia od umowy przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy 
opłata licencyjna  nie podlega zwrotowi. 
4) Kwotę określoną przez strony w § 2 pkt. 1  umowy  Usługobiorca  wpłaca  na podstawie wystawionej  przez Usługodawcę faktury VAT z tytułu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Zleceniobiorcy, w której Zleceniodawca uwzględni wysokość opłaty licencyjnej. 
5) Po okresie ustalonym w § 1 pkt. 1 umowy  Usługodawca zablokuje czasowo Usługobiorcy dostęp do usługi. Ponowna aktywacja usługi nastąpi po 
wykupieniu przez Usługobiorcę licencji na używanie Programu przez następne okresy. 
6) Za każdorazową ponowną  instalację Programu na komputerze Usługobiorcy z przyczyn zależnych od niego  (reinstalacja systemu operacyjnego, 
itp.) Usługodawca będzie pobierał opłaty ustalone w cenniku opłat. 

§ 3. 
1) Usługobiorca nie będzie uprawniony do scedowania, udzielenia sublicencji, poddzierżawienia, obciążenia, ani innego rodzaju przeniesienia lub 
zbycia niniejszej Umowy lub innych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 
2) Usługobiorca nie może upoważnić jakiejkolwiek osoby trzeciej do korzystania z Programu. 
Usługobiorca nie jest uprawniony do: 
3) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z 
wyjątkiem i w zakresie przypadków, gdy zwielokrotnianie Programu jest niezbędne dla jego wprowadzania, wyświetlania oraz stosowania; 
4) rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu, Programu lub jego kopii; 
5) sporządzania kopii zapasowej Programu. 

§ 4. 
1) Żadna ze stron niniejszej Umowy nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej strony w zakresie, w jakim wykonanie niniejszej Umowy  
(z wyjątkiem uiszczania Opłaty) jest uniemożliwione przez zdarzenie zwane siłą wyższą. Siła wyższa zdefiniowana jest w niniejszej Umowie jako 
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zdarzenie, lub seria zdarzeń, znajdujące się poza kontrolą strony, której dotyczy, istotnie i negatywnie wpływające na wykonanie przez tę stronę jej 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jakiego strona, której to zdarzenie dotyczy, nie mogła przewidzieć, któremu nie mogła zapobiec, którego 
nie mogła uniknąć, ani którego nie mogła ograniczyć w całości lub w części, działając z należytą starannością. 
2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Programie oraz ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania 
licencji lub po upływie okresu licencyjnego), nieautoryzowanego (wskutek niewprowadzenia lub błędnego wprowadzenia Kodu dostępu, loginu lub 
hasła dostępowego) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem Programu lub z Instrukcją) instalowania lub korzystania z Programu przez 
użytkownika lub osoby trzecie. 
3) W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień § 3 niniejszej Umowy Usługobiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody, jakie 
Usługodawca poniesie z tytułu naruszenia wyżej wymienionych postanowień Umowy przez Usługobiorcę, nadto Usługobiorca zobowiązuje się do 
zwrotu Usługodawcy na jego wezwanie wszelkich roszczeń, jakimi obciążony zostanie Usługodawca z tytułu tych naruszeń, w tym zasądzonych  
z tego tytułu wobec Usługodawcy kwot, kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego pełnomocnika procesowego, kwot zawartych ugód. 
Nadto Usługobiorca zobowiązuje się zrekompensować Usługodawcy wszelkie uzasadnione koszty, jakie Usługodawca może ponieść lub jakie będzie 
zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym, jakie ta osoba zgłosi, ponadto zobowiązany jest do zwrotu 
Usługodawcy na jego wezwanie wszelkich nałożonych na Usługodawcę kar, zobowiązań pieniężnych, oraz kosztów, związanych z takim postępowaniem. 

§ 5. 
Wszelkie zawiadomienia, zatwierdzenia, zrzeczenia się i innego rodzaju oświadczenia przesyłane w ramach Umowy będą miały formę pisemną i będą 
doręczane osobiście, wysyłane pocztą lub mailem. 

§ 6. 
Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie przedmiotu określonego w niniejszej Umowie i zastępuje wszelkie 
wcześniejszej ustne lub pisemne umowy, porozumienia lub dyskusje pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy 

§ 7. 
1) Odstąpienie od  niniejszej Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać przyczynę odstąpienia.   
2) Każda ze Stron może odstąpić od niniejszej Umowy jedynie w przypadkach istotnego naruszenia postanowień Umowy oraz w przypadkach 
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Usługodawca może w szczególności odstąpić od Umowy w przypadku naruszenie autorskich praw majątkowych 
przysługujących Licencjodawcy lub zwłoki w uiszczeniu opłaty licencyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 
3) Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez którąkolwiek ze stron niniejszej Umowy prawa lub 
środka prawnego przewidzianego w niniejszej Umowie lub przepisach prawa powszechnie obowiązującego   nie będzie stanowiło formalnego 
zrzeczenia się takich praw lub środków prawnych.   

§ 8. 
Strony zobowiązują się utrzymywać warunki Umowy w tajemnicy i nie ujawniać ich osobom trzecim, ani nie publikować żadnych informacji na ten 
temat. 

§ 9. 
Strony przewidując długofalową współpracę deklarują chęć rozwiązania spraw spornych na drodze negocjacji i  kompromisów w duchu  poszanowania 
interesów partnera. 

§ 10. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 13 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
Dąbrowa Górnicza, 28 June 2017r. 
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