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Część wstępna 

Dziękujemy za wybór Produktu INELO. 

Warunki licencji stanowią Umowę zawieraną między INELO a Klientem, która określa zasady korzystania z Produktu 

przez Klienta. Klient zobowiązany jest przed zainstalowaniem Produktu zapoznać się z całością niniejszych 

Warunków licencji oraz zaakceptować ich postanowienia. Brak akceptacji postanowień Warunków licencji 

uniemożliwia przejście do dalszego etapu instalacji Produktu. 

Jeżeli Klient nie akceptuje jakiegokolwiek postanowienia Warunków licencji, zobowiązany jest zrezygnować z 

instalacji, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wyboru Produktu – w całości lub w części. 

Z uwagi na fakt, iż Klient otrzymał Warunki licencji przed nabyciem/udostępnieniem Klientowi Produktu INELO, brak 

jest możliwości zwrotu Produktu powołując się na brak akceptacji Warunków licencji. Odmowa akceptacji 

Warunków licencji w jakiejkolwiek części nie uprawnia Klienta do podnoszenia wobec INELO roszczeń. Akceptując 

postanowienia Warunków licencji Klient nie nabywa żadnych innych praw niż opisane w Warunkach licencji. 

 

I. Definicje 

Ilekroć w Warunkach licencji użyto poniższych sformułowań, należy przyjąć następujące ich znaczenie: 

a) INELO – INELO Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej INELO spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.k.) z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Karpacka24/U2b, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702969, NIP: 5512333463, REGON: 

356687662, kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 złotych. 

b) Licencja – zezwolenie udzielone Klientowi przez INELO na podstawie Warunków licencji do korzystania z 

Produktu, na zasadach określonych w Warunkach licencji. 

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabyła/której udostępniony został Produkt. 

d) Klucz licencyjny – zabezpieczenie Produktu znajdujące się na nośniku stanowiącym element Produktu, 

umożliwiające korzystanie z Produktu zgodnie z Warunkami licencji oraz w wersji i opcji nabytej przez 

Klienta/udostępnionej Klientowi. 

e) Kopia bezpieczeństwa – wykonana przez Klienta jedna kopia Produktu, w celu zabezpieczenia możliwości 

odtworzenia Produktu w wypadku ich utraty lub uszkodzenia. 

f) Kod źródłowy – zapis Produktu wykonany przy użyciu określonego języka programistycznego. 

g) Warunki licencji – niniejsze Warunki licencji Produktów. 

h) Licencja podstawowa - licencja obejmująca Produkt, która zabrania Klientowi jego wykorzystania w celach 

komercyjnych. 

i) Licencja usługowa – licencja obejmująca Produkt, która umożliwia Klientowi jego wykorzystanie w celach 

komercyjnych, to jest na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług 

rozliczania czasu pracy kierowców na rzecz osób trzecich. 

j) Prawo autorskie – ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

k) Produkt – jakiekolwiek oprogramowanie, którego producentem jest INELO wraz z nośnikiem, na którym zapisany 

jest Klucz licencyjny. 

l) Umowa – stosunek prawny łączący Klienta z INELO, na podstawie którego Klient nabył Produkt. W przypadku, gdy 

Produkt zostaje Klientowi udostępniony na podstawie umowy zawartej z innym podmiotem niż INELO, pojęcie 

Umowa należy rozumieć jako tą umowę zawartą z innym podmiotem na udostępnienie Klientowi Produktu.  

 

II. Prawo autorskie 

1. INELO posiada pełnię praw autorskich do Produktu. Klient nie nabywa praw autorskich w żadnym zakresie. 

2. Korzystanie przez Klienta z Produktu na podstawie Licencji nie narusza żadnych praw własności intelektualnej 
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osób trzecich i nie wymaga uzyskiwania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej. 

3. Prawa autorskie INELO chronione są na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich 

naruszenie skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

 

III. Udzielenie, zakres i czas obowiązywania Licencji 

1. INELO udziela Klientowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej oraz udzielonej na czas nieokreślony Licencji 

na niekomercyjne korzystanie z Produktu, obejmujące wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i 

przechowywanie Produktu oraz użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem Produktu. Postanowienia Warunków 

licencji nie ograniczają uprawień Klienta wynikających z przepisów art. 75 ust. 2 i 3 Prawa autorskiego. W przypadku 

Produktów udostępnionych Klientowi na podstawie Umowy zawartej z innymi podmiotem niż INELO, licencja 

zostaje udzielona na czas obowiązywania takiej Umowy, chyba że postanowienia tej Umowy przewidują wprost 

możliwość dalszego obowiązywania licencji po rozwiązaniu/wygaśnięciu takiej Umowy. 

2. Licencja zostaje udzielona z momentem zawarcia Umowy lub z momentem zatwierdzenia jej postanowień w 

czasie instalacji Produktu lub jego nowej wersji. Przed zawarciem Umowy Klient otrzymuje Warunki licencji, a 

potwierdzeniem ich akceptacji jest zawarcie Umowy oraz akceptacja Warunków licencji w czasie instalacji Produktu. 

W przypadku, gdy akceptacja Warunków licencji nie jest skutkiem zawarcia Umowy, a np. instalacji nowej wersji 

Produktu, udzielenie Licencji na Warunkach licencji z czasu takiej instalacji następuje w momencie akceptacji 

Warunków licencji podczas instalacji. 

3. INELO zaleca przeprowadzenie instalacji Produktu oraz szkolenia z zakresu obsługi Produktu przez osoby 

rekomendowane przez INELO. 

4. Zabezpieczeniem Produktu jest Klucz licencyjny. Utrata Klucza licencyjnego powoduje automatyczne (bez 

konieczności składania dalszych oświadczeń) wygaśnięcie Licencji. 

5. W przypadku wypowiedzenia Licencji przez Klienta, zobowiązany jest on do zwrotu INELO Klucza licencyjnego, 

pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z punktem VII Warunków licencji. 

6. INELO uprawnione jest do rozwiązania Licencji w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Klienta Warunków licencji, a w szczególności w przypadku 

naruszenia przez Klienta postanowień punktu IV, V Warunków licencji oraz w przypadku, gdy zajdą przesłanki do 

naliczenia kary umownej zgodnie z punktem VII Warunków licencji. 

7. W przypadku rozwiązania Licencji, Klient traci wszelkie uprawnienia przyznane na mocy Warunków licencji i nie 

jest uprawniony do dalszego używania Produktu oraz zobowiązany jest do zwrotu Klucza licencyjnego zgodnie z ust. 

5 niniejszego punktu. 

8. INELO zastrzega sobie prawo dokonywania audytu sposobu wykorzystywania Produktu,  w zakresie postanowień 

punktu IV i V Warunków licencji  oraz w szczególności w celu ustalenia, czy Klient posiadający Licencję podstawową 

Produktu nie używa Produktu w sposób przewidziany dla Licencji usługowej lub czy nie dokonano próby usunięcia 

albo obejścia zabezpieczeń technicznych Produktu. INELO może zażądać od Klienta zezwolenia na połączenie zdalne 

ze sprzętem komputerowym Klienta, przy użyciu odpowiedniego narzędzia informatycznego, a Klient zobowiązany 

jest zapewnić INELO możliwość takiego zdalnego połączenia. W przypadku odmowy Klienta do uzyskania zdalnego 

połączenia w celu opisanym w zdaniach poprzednich, przyjmuje się domniemanie, iż Klient narusza Warunki licencji 

używając Licencji podstawowej Produktu w sposób przewidziany dla Licencji usługowej lub próbuje usunąć albo 

obejść zabezpieczenia techniczne Produktu, co skutkować może rozwiązaniem licencji w trybie przewidzianym w 

ust. 6 niniejszego punktu. 

 

IV. Ograniczenia Licencji 

1. Klient w żadnym wypadku nie jest uprawiony do: 

a) rozpowszechniania Produktu – bez względu na sposób, 

b) zwielokrotniania Produktu – bez względu na sposób, za wyjątkiem sporządzenia jednej Kopii bezpieczeństwa, 
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jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Produktu, przy czym kopia bezpieczeństwa nie może być używana 

równocześnie z Produktem, 

c) ingerencji w Kod źródłowy Produktu, w tym jego deasemblacji, dekompilacji lub zwielokrotnienia, a także 

tłumaczenie jego formy w zakresie przekraczającym zezwolenie wynikające z odpowiednich przepisów 

obowiązującego prawa, 

d) dokonywanie tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji 

Produktu, 

e) najmu, dzierżawy, dalszej sprzedaży lub oddania Produktu osobie trzeciej do korzystania na podstawie 

jakiegokolwiek innego stosunku prawnego. 

 

V. Przeniesienie Licencji 

1. Klient nie jest uprawniony, bez uzyskania pisemnej zgody INELO (pod rygorem nieważności udzielonej na piśmie) 

do przeniesienia Licencji na inny podmiot, udzielenia sublicencji, ani jakiegokolwiek innego przekazania 

przyznanych Klientowi uprawnień, bez względu na podstawę prawną, na jakiej takie przekazanie miałoby nastąpić. 

Powyższe nie ogranicza praw Klienta wynikających z powszechnie wynikających przepisów prawa, w szczególności 

określających skutki przejścia określonych uprawnień z mocy prawa. 

 

VI. Postanowienia dodatkowe dla Licencji usługowej Produktu 

1. Klientowi nabywającemu Produkt z Licencją Usługową INELO zezwala w ramach Licencji na jego wykorzystywanie 

w celach komercyjnych przez Klienta. 

2. Licencję usługową Produktu mogą nabyć wyłącznie Klienci, którzy nie posiadają Produktu w Licencji 

podstawowej. 

3. Klienci posiadający Licencję usługową nie mogą nabyć Produktu z Licencją podstawowej. 

4. Nie istnieje możliwość zmiany Licencji podstawowej Produktu na Licencję Usługową. 

5. Licencja usługowa Produktu może zostać nabyta wyłącznie w wersji Full (nie zawierającej ograniczenia ilości 

pojazdów możliwych do obsługi w Produkcie). 

 

VII. Kary umowne 

1. W przypadku: 

a) braku zwrotu Klucza licencyjnego w terminie 14 dni po rozwiązaniu Licencji, Klient zobowiązany będzie zapłacić 

INELO karę umowną w kwocie 15 000 (piętnaście tysięcy) złotych; 

b) stwierdzenia, iż Klient używa Licencji podstawowej Produktu do celów komercyjnych lub wystąpienia 

domniemania w tym zakresie opisanego w punkcie III.8 Warunków licencji, Klient zobowiązany będzie zapłacić 

INELO karę umowną w kwocie 100 000 (sto tysięcy) złotych, za każde naruszenie; 

c) stwierdzenia, iż Klient używa podjął próbę usunięcia lub obejścia zabezpieczeń technicznych Produktu lub 

wystąpienia domniemania w tym zakresie opisanego w punkcie III.8 Warunków licencji , Klient zobowiązany będzie 

zapłacić INELO karę umowną w kwocie 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za każde naruszenie; 

d) przeniesienia przez Klienta Licencji na innym podmiot, udzielanie sublicencji lub innego naruszenia postanowień 

punktu V Warunków licencji, Klient zobowiązany będzie zapłacić INELO karę umowną w kwocie 50 000 (pięćdziesiąt 

tysięcy) złotych, za każde naruszenie; 

e) każdego innego naruszenia przez Klienta postanowień Warunków licencji, Klient zobowiązany będzie zapłacić 

INELO karę umowną w kwocie 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za każde naruszenie. 

2. Zapłata kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez INELO, w terminie 7 dni od 

jej wystawienia i na rachunek bankowy INELO wskazany na nocie obciążeniowej. 

3. W każdym przypadku INELO uprawnione jest do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
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VIII. Postanowienia końcowe 

1. Klient nabywa Produkt/Produkt jest mu udostępniony w formie „takiej, jakiej jest”. Klient bierze na siebie ryzyko 

związane z używaniem Produktu, a przed nabyciem/udostępnieniem Produktu zapewniono Klientowi możliwość 

zapoznania się z jego funkcjonalnościami, parametrami, warunkami technicznymi, możliwościami oraz specyfikacją. 

2. Warunki licencji z chwilą zawarcia Umowy, nabycia Aktualizacji, Rozszerzenia, Stanowiska lub Modułu lub z chwilą 

instalacji Produktu lub jego nowej wersji, zastępują wszelkie dotychczasowe umowy, ustalenia, porozumienia i 

warunki w tym zakresie obowiązujące pomiędzy Klientem a INELO w odniesieniu do Produktu. 

3. W przypadku, gdy Warunki licencji zostały sporządzone w wersji wielojęzycznej, interpretacja Warunków licencji 

odbywa się wedle polskiej wersji językowej. 

4. Prawem właściwym dla Licencji oraz Warunków licencji jest prawo polskie, a wszelkie spory między Stronami 

rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy dla INELO, wedle polskich przepisów proceduralnych. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach licencji stosuje się postanowienia Prawa autorskiego. 

6. Warunki licencji wchodzą w życie z dniem 17.10.2018r. 


