Regulamin użytkowania programu INTEGRAM - ELEKTROENERGETYKA
(załącznik do Umowy licencyjnej)
Wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r.
Niniejszy Regulamin użytkowania programu INTEGRAM ELEKTRONICZNA BIBLIOTEKA NORM –
ELEKTROENERGETYKA (zwany dalej - Regulaminem) jest integralną częścią Licencji i jako taki, korzysta z
użytych w niej pojęć.
§1.
Użytkowanie Programu polega w szczególności na:
a) korzystaniu z Programu, tj. wyszukiwaniu i wykorzystywaniu zawartych w nim danych w sposób określony
w Licencji, Regulaminie oraz Instrukcji,
b) bezpłatnym drukowaniu zamieszczonych w Programie aktów prawnych. Drukowanie norm zamieszczonych w
Programie przed 01.01.2015 r. jest możliwe w ramach posiadanych limitów wydruku zakupionych przed końcem
2014 r.
§2.
Prawa autorskie do Programu przysługują Wydawnictwu Ars Boni Sp. z o.o. z siedzibą w Poznania, ul. Zakręt
26/1 (zwanemu dalej Wydawnictwem) Prawa autorskie do norm pozostają własnością Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego.
§3.
1. Zamówienie programu INTEGRAM ELEKTRONICZNA BIBLIOTEKA NORM – ELEKTROENERGETYKA jest
równoznaczne z zamówieniem corocznej płatnej aktualizacji Programu, chyba że w terminie 14 dni od
otrzymania pierwszej faktury za Program, zrezygnuje on z tego uprawnienia na piśmie.
2. Licencjobiorcy, którzy przed wejściem niniejszego regulaminu złożyli rezygnację z aktualizacji, nie otrzymają
jej, bez wniesienia odrębnego zamówienia dotyczącego wznowienia aktualizacji.
3. Aktualizacja polega na uzupełnianiu bazy danych w zakresie aktów prawnych i metryk norm znajdujących się
w posiadanej przez Licencjobiorcę bazie norm oraz ewentualnych innych usprawnieniach Programu.
4. Licencjobiorca otrzyma aktualizację minimum dwa razy w roku w postaci nagranych płyt DVD, CD lub za
pośrednictwem Internetu.
5. Wydawnictwo gwarantuje, iż cena za rok aktualizacji (netto) nie przekroczy 35% aktualnej ceny (netto)
Programu, którą Wydawnictwo jest obowiązane publikować w cenniku na stronie internetowej www.integram.pl
6.Opłata za aktualizację będzie uiszczana przez Licencjobiorcę na podstawie wysyłanej raz w roku faktury
dotyczącej łącznie całego okresu aktualizacji.
7. Licencjobiorca może zrezygnować z kolejnych płatnych aktualizacji Programu, wysyłając na adres
Wydawnictwa pisemną rezygnację (listem poleconym) w terminie do 10 miesięcy od dnia wystawienia,
przesłanej Licencjobiorcy, ostatniej faktury za aktualizację.
§4.
Wydawnictwo w celu podniesienia użyteczności Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w nim
zmian w dowolnym czasie, bez zawiadomienia.
§5.
W trakcie użytkowania programu INTEGRAM ELEKTRONICZNA BIBLIOTEKA NORM –
ELEKTROENERGETYKA, kupujący zobowiązuje się do:
a) samodzielnego użytkowania Programu wyłącznie dla własnych celów na zasadach określonych w
Regulaminie oraz zgodnie z Instrukcją i jej uaktualnieniami,
b) niepowielania, nierozprowadzania i nierozpowszechniania Programu w żaden dostępny sposób na rzecz lub
w imieniu osób trzecich,
c) niekopiowania oraz zaniechania dekompilacji i deasemblacji Programu i jego części.
§6.
1. Serwis techniczny Programu dla jego użytkowników obejmuje infolinię telefoniczną, e-mailową oraz
ewentualną bezpośrednią pomoc serwisantów dojeżdżających do klientów (dojazd serwisantów do klientów
będzie odpłatny, na koszt klientów). Dane dotyczące serwisu:
Dział Integramu,
tel. (61) 86-88-323,
tel./fax (61) 86-71-827,
e-mail: serwis@integram.com.pl
Serwis techniczny będzie funkcjonował w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Informacje o zawartości kolejnych wersji Programu, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), nowe
wersje sterowników do kluczy sprzętowych i inne informacje o Programie są opublikowane na stronie
internetowej produktu pod adresem: www.integram.pl.

2. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Programu, kupujący może zgłosić do ww. serwisu technicznego,
przy czym, w przypadku ustnej komunikacji Stron, Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu
jakichkolwiek nieporozumień lub niewłaściwej interpretacji tych uwag.
3. Wydawnictwo zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt błędów (występujących w Programie) pod
warunkiem, iż dokładnie opisany przez licencjobiorcę błąd przy użytkowaniu Programu w tej samej konfiguracji,
wystąpi także w komputerze Wydawnictwa.
4. Wydawnictwo gwarantuje wsparcie techniczne programu wyłącznie podmiotom aktualizującym Program
§7.
1. PTPiREE oraz Wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wykorzystania
Programu przez kupującego do określonych przez niego celów.
2. Całkowita odpowiedzialność Wydawnictwa za szkody o charakterze majątkowym, będące następstwem
używania lub niemożności używania Programu jest ograniczona do sumy pieniężnej, którą kupujący
rzeczywiście zapłacił za Program.
§8.
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PTPiREE oraz Wydawnictwo Ars Boni
Sp. z o.o., w celach związanych z działalnością dotyczącą obsługi programu INTEGRAM ELEKTRONICZNA
BIBLIOTEKA NORM – ELEKTROENERGETYKA.

