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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Model licencyjny PAS4000 umożliwia nabycie przez klienta za 

pośrednictwem Internetu różnego rodzaju funkcji Produktu 

Programistycznego (jednostek PAS).  

1.2.  Szczegółowa informacja o produktach, w tym o funkcjach 

PAS4000 oraz o warunkach zakupu funkcji Produktu 

Programistycznego (jednostek PAS), dostępna jest na stronie 

internetowej pod adresem http://www.pilz.pl 

1.3. Oprócz Ogólnych Warunków Handlowych dla modelu 

licencyjnego PAS4000, zastosowanie znajdują Ogólne Warunki 

Handlowe dla Sprzedaży Produktów Programistycznych 

(OWHPP) PILZ Polska sp. z o.o. (dalej jako PILZ PL). 

2. PAS4000 - FAZA TESTOWA 

2.1. Podczas fazy testowej klient ma prawo do testowania funkcji 

Produktu Programistycznego (jednostek PAS) celem sprawdzenia, 

czy spełniają one wymagania klienta. Podczas testowania klient 

nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat licencyjnych.  

2.2.  Klient przy pomocy PAS4000 określa liczbę jednostek PAS 

niezbędnych dla osiągnięcia wymaganych przez klienta funkcji 

programowych w fazie produkcyjnej.  

2.3. PILZ PL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z 

korzystaniem przez klienta z PAS4000 oraz z funkcji Produktu 

Programistycznego (jednostek PAS) podczas fazy testowej, także 

gdy funkcje programowe są aktywne.  

2.4.  Podczas fazy testowej funkcje Produktu Programistycznego 

używane przez klienta będą zawierały „Ostrzeżenia” informujące, 

że na używaną funkcję Produktu Programistycznego nie została 

udzielona licencja, oraz że funkcja produktu nie została jeszcze 

nabyta przez klienta.  

Ostrzeżenia zostaną usunięte po nabyciu przez klienta licencji 

(certyfikatu licencyjnego) do Produktu Programistycznego (patrz § 

4 poniżej).  

3. NABYWANIE JEDNOSTEK PAS 

3.1.  Klient będzie upoważniony do korzystania z produktu PAS4000 

oraz jednostek PAS pod warunkiem uzyskania licencji. Uzyskanie 

licencji wymaga poniesienia opłat licencyjnych.  

3.2.  Klient jest uprawniony korzystać z PAS4000 celem nabycia 

jednostek PAS o określonych rozmiarach pakietów.  

3.3.  Po złożeniu przez klienta zamówienia otrzyma on od PILZ PL:  

i) potwierdzenie zamówienia oraz 

ii) fakturę VAT oraz

iii) certyfikat Produktu Programistycznego.

3.4.  Klient ma prawo do korzystania z jednostek PAS w zakresie 

określonym w certyfikacie licencyjnym z chwilą zapłaty pełnej

kwoty wskazanej na fakturze VAT na rachunek bankowy PILZ

PL.

4. NABYCIE LICENCJI  I UŻYTKOWANIE JEDNOSTEK 
PAS 

4.1.  Z zastrzeżeniem pkt. 3.4. powyżej, umowa licencyjna do Produktu 

Programistycznego (jednostki PAS) zostaje zawarta z chwilą, gdy 

klient składa zamówienie na funkcję programową; składanie 

zamówienia rozpoczyna się na skutek użycia przez klienta 

jednostki PAS dla określonej funkcji programowej.  

4.2.  Po zakończeniu procesu składania zamówienia klient uruchamia 

tworzenie certyfikatu licencyjnego. Certyfikat licencyjny, w 

postaci pliku PDF, potwierdza zakres uprawnień do korzystania z 

funkcji Produktu Programistycznego; certyfikat licencyjny 

wymienia liczbę jednostek PAS wymaganych dla zamówionej 

funkcji programowej oraz liczbę już posiadanych jednostek..  

5. GWARANCJA / ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
5.1.  Gwarancja i zakres odpowiedzialności PILZ PL określone zostały 

w Ogólne Warunki Handlowe dla Sprzedaży Produktów 

Programistycznych (OWHPP) PILZ Polska sp. z o.o.  

5.2.  Powstanie gwarancji i odpowiedzialności PILZ PL wymaga 

uzyskania certyfikatu licencyjnego przez klienta zgodnie z 

wymienionymi powyżej postanowieniami oraz zapłaty wszystkich 

należnych opłat licencyjnych.  

5.3.  Certyfikat licencyjny jest wymagany przy zgłaszaniu przez klienta 

jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych i odszkodowawczych.  

6. NIEDOPUSZCZALNOŚĆ NOT KREDYTOWYCH / 
ZWROTU KOSZTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE
JEDNOSTKI.

PILZ PL nie wystawia not kredytowych, ani nie udziela zwrotu 

kosztów za jednostki PAS, za które płatność jest należna lub za 

które płatność została już otrzymana. Postanowienie zdania 

poprzedniego znajduje zastosowanie również do pakietów 

jednostek PAS, które zostały nabyte, lecz nie zostały w pełni 

wykorzystane, chyba że co innego wynika z indywidualnych 

umów pomiędzy stronami.  

7. ZWIĘKSZENIE POZIOMU UŻYTKOWANIA 
7. 1 Poziom użytkowania funkcji Produktu Programistycznego może

zostać zwiększony pod warunkiem, że klient uiści dodatkową

opłatę za dodatkowe jednostki PAS.

7.2.  W przypadku zamiaru rozszerzenia uprzednio nabytej funkcji 

Produktu Programistycznego (jednostki PAS), klient powinien 

opłacić różnicę w jednostkach PAS dla modułu rozszerzonego.

8. PRZEKAZYWANIE POSIADANYCH JEDNOSTEK PAS 
OSOBOM TRZECIM 

8.1.  Klient jest upoważniony do przekazywania posiadanych 

jednostek PAS osobom trzecim.

8.2.  Przekazanie jednostek PAS osobom trzecim wymaga nabycia 

przez osobę trzecią Produktu Programistycznego, w którym

funkcja programowa była używana zgodnie z modelem 

licencyjnym dla PAS 4000.

8.3.  Osoba trzecia będzie uprawniona do powielenia zakupionej 

funkcji programowej zgodnie z modelem licencyjnym dla PAS 

4000 wyłącznie w takim zakresie, aby zachowana została 

identyczność pomiędzy produktem oryginalnym, nabytym w celu

utworzenia funkcji programowej, a kopią.

9. ZAKAZ MODYFIKOWANIA FUNKCJI PRODUKTU 
PROGRAMISTYCZNEGO 

Klient nie jest uprawniony do wprowadzania jakikolwiek

modyfikacji Produktu Programistycznego zakupionego poprzez

model licencyjny PAS 4000 bez zgody PILZ PL Zgoda PILZ PL 

powinna zostać udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 

10. DODATKOWE OPŁATY WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY 
PRAWA 

W przypadku, gdy organ uprawniony na mocy przepisów prawa

obciąży PILZ PL w związku ze sprzedażą funkcji Produktu 

Programistycznego opłatą celną, podatkiem, i innymi opłatami, 

których nie zawierają opłaty licencyjne, ale są wymagane prawem,

klient wyraża zgodę na zapłacenie tej dopłaty lub też będzie 

zobowiązany do przygotowania koniecznych dokumentów w celu

wnioskowania o ewentualne z niej zwolnienie.

11. OCHRONA DANYCH / OBOWIĄZEK UDZIELENIA 
INFORMACJI

Wszystkie dotyczące klienta dane będą przetwarzane, w tym

przechowywane, przez PILZ PL wyłącznie w celu udzielania 

informacji dotyczących bezpieczeństwa. Dotyczy to również

danych klientów, którzy korzystają z funkcji Produktu 

Programistycznego w fazie testowej, aby również w fazie testowej

klient mógł otrzymać informacje o zakupionych lub testowanych 

przez siebie funkcjach dotyczących bezpieczeństwa.


