
 

 

Regulamin udzielania licencji na używanie programu komputerowego: BDMB-ODS 
KALKULATOR ODSETEK I ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI 

z dnia 2020.04.01 
 

§1 Firma BDMB Systemy Informatyczne Koczyrkiewicz Ryszard nazywana dalej Licencjodawcą 
oświadcza, że jest autorem programu komputerowego BDMB-ODS : „Kalkulator odsetek i 

rozliczanie należności” - nazywanego dalej programem. 

 

§2 Licencjodawca udziela każdemu użytkownikowi programu nazywanemu dalej Licencjobiorcą 

bezpłatnej licencji na jego używanie w wersji demonstracyjnej pod warunkiem zaakceptowania 

przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
§3 Licencjobiorca zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich Licencjobiorcy. Licencjodawca 

zachowuje na zasadzie wyłączności wszelkie tytuły, prawa autorskie oraz inne prawa w 

odniesieniu do programu. Licencjodawca nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane  

używaniem programu. 

 
§4 Dostęp do pełnej wersji programu wymaga nabycia u Licencjodawcy, licencji nazywanej dalej 

licencją pełnego dostępu. 

 
§5 Licencja pełnego dostępu zawiera następujące określenia: 

- liczba stanowisk komputerowych na których może być używany program w wersji pełnej, 

- okres na który udzielono licencji, 

- nazwa i adres użytkownika programu w wersji pełnej, 

- kod licencji umożliwiający dostęp do programu w wersji pełnej, kod ten jest generowany dla 

ściśle określonej nazwy i adresu użytkownika. 

 

§6 Licencja pełnego dostępu udzielana jest na okres 2 lat. 

 
§7 Cena licencji pełnego dostępu ustalana jest na podstawie cen widniejących na stronie internetowej: 

http://www.bdmb.pl/kalkulator/news.htm 

 
§8 Warunkiem udzielenia licencji pełnego dostępu jest otrzymanie zamówienia. Zamówienie należy 

składać za pomocą formularza dostępnego w programie przy użyciu poczty elektronicznej na adres 

kalkulator@bdmb.pl lub w formie papierowej. Złożenie zamówienia oznacza  

zaakceptowanie przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
§9 1. Płatność za licencję pełnego dostępu realizowana jest jako przedpłata dokonana przelewem 

bankowym lub przekazem pocztowym. Płatności należy dokonać po otrzymaniu od Licencjodawcy 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Do każdego potwierdzonego zamówienia po otrzymaniu 

płatności wystawiana jest faktura VAT lub specyfikacja sprzedaży będąca odpowiednikiem 

paragonu, które to zostaną wysłane Zamawiającemu-Nabywcy wraz z kodem licencji. 

     2. W przypadku gdy zamówienie zostało złożone w formie papierowej i zamawiającym jest 

jednostka budżetowa, płatność za licencję pełnego dostępu może zostać dokonana po otrzymaniu 

przez Zamawiającego faktury wraz z kodem dostępu. 

 
§10 Prawo do używania programu w wersji pełnej jest nabywane wyłącznie przez Nabywcę i nie 

może być przeniesione na osoby trzecie. Nabywcę obowiązują postanowienia §3 niniejszego 

Regulaminu. 
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