
LICENCJA – PORTAL PARTNERSKI SART-WEB – zał ącznik nr 1 
 

Licencjodawca:   SARTWEB.PL Sp. z o.o. z siedzib ą w Bielsku-Białej 
 
Licencjobiorca: 
Nazwa firmy:   ………………………………………………………… 
Reprezentowana przez:  ………………………………………………………… 
Adres firmy:   ………………………………………………………… 
Tel.:    ………………………………………………………… 
e-mail:    ………………………………………………………… 
www:    ………………………………………………………… 
 
System komputerowy: “SART-WEB” PORTAL TURYSTYCZNY. 
Cena licencji (abonament) wg wzoru: ABONAMENT MIESIĘCZNY = MAX(0,100-1%*A) + 1%*B  
A – sprzedaż (obrót) uzyskany przez BT po zalogowaniu się – do touroperatorów wg listy promocyjnej („sprzedaż agencyjna z lady”) 
B – sprzedaż (obrót) uzyskany ze strony WWW na podstawie rezerwacji dokonanych przez klientów strony BT („sprzedaż online”) 
 

§1 
Przedmiotem licencji, zwanej dalej „produktem” jest system komputerowy SART-WEB PORTAL stanowiący własność: SARTweb.pl sp. 
z.o.o. Przedmiot licencji korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego i oddawany w używanie nie oznacza 
przeniesienia ich i wynikających z nich praw majątkowych na Licencjobiorcę. Licencjodawcy przysługuje prawo do kontrolowania 
przestrzegania warunków prawa autorskiego oraz niniejszej licencji. 
 

§2 
Licencjobiorca ma prawo używania oprogramowania dla własnych potrzeb zgodnie z jego funkcjami. Nie ma prawa do jego powielania 
rozpowszechniania powielonego oprogramowania i jego dokumentacji. Licencjobiorca nie ma prawo dekodować ani dokonywać 
jakichkolwiek zmian funkcjonalnych produktu. Ingerencja do bazy danych może być zrealizowana wyłącznie przez funkcje udostępnione 
przez producenta systemu. 
 

§3 
Licencjobiorca ma obowiązek ochrony zawartości wprowadzonych danych poprzez wykonywanie kopii. 
 

§4 
Naruszanie przez Licencjobiorcę któregokolwiek z  warunków licencji powoduje jej utratę przez Licencjobiorcę i daje Licencjobiorcy 
prawo żądania zaprzestania dalszego używania oprogramowania, zniszczenia wszelkich kopii oprogramowania i dokumentacji oraz do 
kary umownej w wysokości 10-krotnego abonamentu miesięcznego brutto, a także do dodatkowego odszkodowania jeżeli poniesiona 
szkoda przekroczy wysokość kary umownej. 
 

§5 
Licencjodawca oprogramowania w ramach licencji udostępnia nowe wersje oprogramowania. 
 

§6 
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani materialnej za jakiekolwiek szkody lub straty Licencjobiorcy związane z 
użytkowaniem produktu objętego licencją. 
 

§7 
Umowa na świadczenie usługi może zostać wypowiedziana wyłącznie za pisemną formą. Strony uzgadniają, że umowa może być 
rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem wcześniejszego 60 dniowego okresy wypowiedzenia. 
 

§8 
W zakresie nie uregulowanych warunkami licencji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§9 

Dla aktywnych touroperatorów objętych umową S.A.R.T. (nie dotyczy umowy SART- CYKL 2) abonament obliczany jest wg wzoru:  
ABONAMENT MIESIĘCZNY = 1%*B 
 

§10 
Wszelkie spory dotyczące niniejszej licencji rozpoznaje właściwy sąd powszechny w Bielsku-Białej. 

 
WARUNKI GWARANCJI 

§1 
Licencjobiorcy przysługuje gwarancja na produkt, obejmująca wyłącznie funkcjonalną zgodność programu z dokumentacją 
aktualizowaną w sieci Internet na stronie www.sartweb.pl. Gwarancja nie obejmuje skutków działania oprogramowania wykraczających 
poza jego normalne właściwości określone w instrukcji oraz szkód powstałych w wyniku działania programu, a nie będących rezultatem 
jego wad. 
 

§2 
W ramach gwarancji Wytwórca zobowiązuje się do udzielania konsultacji telefonicznych, telefaksowych i internetowych w zakresie 
problemów związanych z eksploatacją systemu. 
 

§3 
Gwarancja udzielona jest na okres wykupionej licencji. 
 

§4 
Wszelkie spory dotyczące warunków gwarancji rozpoznaje właściwy sąd powszechny w Bielsku-Białej. 
 
 
 
 
……………………………………      ……………………………………… 
Obsługa handlowa i serwis.       Data i podpis Licencjobiorcy. 


