Umowa licencyjna użytkownika końcowego aplikacji i strony internetowej Trackimo
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą umową licencyjną użytkownika końcowego (dalej jako "Umowa"),
która określa warunki udzielania przez nas licencji na użytkowanie naszego oprogramowania internetowego i
aplikacji mobilnej.
Dostęp do portalu i aplikacji Trackimo („Oprogramowanie”) oraz towarzysząca mu dokumentacja udostępniane
są na zasadzie licencji, a nie sprzedaży. Niniejsze oprogramowanie chronione jest prawami autorskimi i
umowami dotyczącymi praw autorskich, a także prawami i umowami odnoszącymi się do innych form własności
intelektualnej. Trackimo LLC i/lub Trackimo Ltd lub jego podmioty zależne, stowarzyszone i dostawcy (dalej
jako „Trackimo”) są właścicielem praw własności intelektualnej do Oprogramowania. Używanie, kopiowanie,
pobieranie Oprogramowania podlega wyżej wymienionym prawom oraz wszystkim warunkom niniejszej Umowy.
Zgoda
Klikając przycisk „Akceptuję warunki umowy” podczas pierwszego użycia i/lub instalacji Oprogramowania,
użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszej Umowy. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na
warunki niniejszej Umowy, powinien kliknąć przycisk „Odrzuć” podczas instalacji.
Przed rozpoczęciem pobierania Oprogramowania z naszej strony internetowej, użytkownik zostanie poproszony
o wyrażenie zgody na warunki niniejszej Umowy.
Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszej Umowy, pobieranie oraz korzystanie z oprogramowania
w jakimkolwiek celu jest zabronione.
Ograniczenia dotyczące przekazania praw
Użytkownik nie może scedować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, ani
rozpowszechniać, obciążać, sprzedawać, wypożyczać, wydzierżawiać, udzielać sublicencji, lub w inny sposób
przenosić praw do niniejszego Oprogramowania bez uprzedniego uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody
Trackimo.
Ograniczenia dotyczące użytkowania
Użytkownik nie może dekompilować, programować zwrotnie, demontować lub w inny sposób próbować
pozyskać kod źródłowy niniejszego Oprogramowania.
Ograniczenia dotyczące dokonywania zmian
Użytkownik nie może modyfikować niniejszego Oprogramowania, ani tworzyć żadnych dzieł pochodnych
Oprogramowania ani towarzyszącej mu dokumentacji. Prace pochodne obejmują, ale nie wyłącznie,
tłumaczenia. Użytkownikowi nie wolno zmieniać żadnych plików lub bibliotek w żadnej części niniejszego
Oprogramowania. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać bazy danych będącej częścią Oprogramowania, ani
tworzyć tabel i raportów odnoszących się do tej bazy danych.
Ograniczenia dotyczące kopiowania
Użytkownikowi nie wolno kopiować żadnej części niniejszego Oprogramowania.
Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności
W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie Trackimo, ani jej dyrektorzy, kierownicy, pracownicy,
agenci,
ani dostarczyciele rozwiązań Trackimo nie ponoszą odpowiedzialności względem użytkownika.
Użytkownik niniejszym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z pośrednich, ekonomicznych,
specjalnych, handlowych, przypadkowych, moralnych lub niebezpośrednich szkód, w tym, bez ograniczeń,
utraconych zysków, mandatów lub pozwów sądowych, utraconych dochodów lub zarobków, utaconych danych,
szkód spowodowanych przez opóźnienia lub brak realizacji spodziewanych oszczędności itp., wynikających lub
związanych z użyciem lub działaniem niniejszego oprogramowania, nawet jeśli Trackimo lub dostarczyciel
rozwiązań Trackimo są świadomi możliwości wystąpienia takich szkód.
Trackimo nie udziela żadnych gwarancji odnośnie do dokładności oraz kompletności danych dotyczących map
zawartych w tym produkcie. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności ma być stosowane i jest stosowane bez
względu na to, czy z tytułu tych szkód został wniesiony pozew, szkody są w trakcie dochodzenia, toczy się
postępowanie sądowe, z tytułu odpowiedzialności deliktowej (w tym niedbalstwa) lub kontraktowej, z tytułu
gwarancji lub na podstawie innych przepisów prawa lub roszczenia. W żadnym przypadku odpowiedzialność
Trackimo wobec użytkownika lub innej osoby trzeciej występującej z roszczeniem za pośrednictwem
użytkownika lub w jego imieniu nie może przekroczyć ceny zakupu produktu Trackimo (urządzenia) oraz

serwisu zakupionych przez użytkownika lub kosztu naprawy lub wymiany sprzętu, którakolwiek z tych kwot jest
większa.
Ograniczona gwarancja w odniesieniu do tego oprogramowania (oraz oprogramowania aplikacji internetowej
Trackimo, portalu Trackimo, aplikacji mobilnej Trackimo), wszelka dokumentacja oraz wszelkie
opgrogramowanie wbudowane w sprzęt Trackimo przedstawiono w umowie licencyjnej.
Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Trackimo są
uzasadnione w danych okolicznościach, a cena sprzętu i usług Trackimo byłaby większa, gdyby takie wyłączenia
i ograniczenia nie były egzekwowane.
Niniejsza ograniczona gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Użytkownik może mieć także inne
prawa, które różnią się w zależności od obowiązującego stanu, prowincji lub kraju. Niektóre stany, regiony lub
kraje mogą nie zezwalać na wyłączenie ograniczenia przypadkowych lub pośrednich roszczeń, mogą nie
zezwalać na ograniczenie okresu trwania domniemanych gwarancji lub warunków, lub zezwalać na
zastosowanie przepisów, które umożliwiają unieważnienie gwarancji. Tak więc niektóre z powyższych
ograniczeń lub wyłączeń mogą nie mieć zastosowania względem użytkownika. Zrzeczenie się przez Trackimo
jakiegokolwiek prawa nie oznacza zrzeczenia się tego samego lub jakiegokolwiek innego prawa w przyszłości.
Niniejsza ograniczona gwarancja winna być interpretowane zgodnie z prawem stanu nowy jork, z wyłączeniem
jakiegokolwiek zbioru przepisów dotyczącego kolizji praw. Konwencja narodów zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym w całości wyłączona z zastosowania względem
niniejszej ograniczonej gwarancji. Wszelkie różnice zdań lub spory wynikające z lub odnoszące się do niniejszej
ograniczonej gwarancji będą rozstrzygane prawomocnym wyrokiem sądu w nowym jorku. Jeśli istnieje
jakakolwiek sprzeczność pomiędzy niniejszą ograniczoną gwarancją a jakąkolwiek gwarancją znajdującą się
wewnątrz opakowania sprzętu Trackimo, przepisy niniejszej ograniczonej gwarancji mają zastosowanie w
zakresie owej sprzeczności.
Ograniczenie dotyczące należnych świadczeń i roszczeń
Należnym świadczeniem przysługującym użytkownikowi z tytułu naruszenia niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek
gwarancji zawartej w niniejszej Umowie jest korekta lub wymiana niniejszego Oprogramowania. Decyzja o tym,
czy produkt wymaga korekty czy wymiany, leży wyłącznie w gestii Trackimo.
Wszelkie roszczenia należy złożyć w terminie obowiązywania gwarancji. Wszystkie gwarancje obejmują tylko
wady powstałe podczas normalnego użytkowania i nie obejmują nieprawidłowości ani uszkodzeń wynikających z
niewłaściwego używania, nadużycia, zaniedbania, zmian, problemów z energią elektryczną, zdarzeń losowych,
nietypowych temperatur lub wilgotności, nieprawidłowej instalacji lub szkód, które zdaniem Trackimo zostały
dokonane przez użytkownika.
Wszystkie ograniczone gwarancje dotyczące tego Oprogramowania są udzielane wyłącznie użytkownikowi i są
one niezbywalne.
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Trackimo od wszelkich roszczeń, wyroków, zobowiązań, wydatków lub
kosztów wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy i/lub błędów lub zaniechań.
Obowiązujące prawo, jurysdykcja i koszty
Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa w Nowym Jorku, bez względu na konflikt ani wybór przepisów
prawa w Nowym Jorku.

