Opis Klucza Czasowego
I. Definicje
CAD Projekt – serwis internetowy widniejący pod adresem internetowym www.cadprojekt.com.pl, którego administratorem
jest CAD Projekt K&A Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46, NIP: 9721266721, REGON: 365443364;
Formularz Kontaktowy – formularz
strefa_informacyjna/testuj.html;

dostępny

on-line

na

stronie

internetowej

http://www.cadprojekt.com.pl/

Klient – podmiot dokonujący zakupu Klucza Czasowego wybranego Programu za pośrednictwem CAD Projekt;
Klucz Czasowy – licencja czasowa umożliwiająca korzystanie z wybranego przez Klienta Programu przez okres 30 dni;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową;
Program – programy komputerowe, których producentem i sprzedawcą jest CAD Projekt tj.: „CAD Kuchnie” lub „CAD Kuchnie
MAX” lub „CAD Decor” lub „CAD Decor PRO” bez lub wraz z modułem dodatkowym: „Moduł CAD Rozkrój” lub „Moduł
Renderingu Profesjonalnego” lub „Moduł Export 3D” lub „Moduł Projektowania Płytek Ceramicznych” lub „Moduł
Projektowania Płytek Ceramicznych wraz z Edytorem Bazy Płytek” lub „Moduł Tworzenia i Edycji Własnych Szafek”;
Umowa Licencyjna – umowa określająca szczegółowe warunki korzystania z Klucza Czasowego, dołączona do Programu.
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II. Postanowienia ogólne
Klient uprawniony jest wyłącznie do jednokrotnego zakupu Klucza Czasowego danego Programu.
Drugi klucz czasowy nie uruchomi się na komputerze, na którym wcześniej działał inny, zakupiony już klucz czasowy.
Obowiązująca cena Klucza Czasowego podana jest w cenniku publikowanym na stronie internetowej CAD Projekt:
http://www.cadprojekt.com.pl/strefa_informacyjna/cennik-.html. Podana cena Klucza Czasowego jest ceną netto.
CAD Projekt uprawniony jest do dokonywania zmian i aktualizacji cen, o czym informuje na wskazanej powyżej stronie
internetowej.
Klient zobowiązany jest do stosowania się do warunków Umowy Licencyjnej, której akceptacja jest warunkiem
korzystania z Programu w momencie jego zakupu.
W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania Formularza Kontaktowego, CAD Projekt skontaktuje się z Klientem
(telefonicznie lub mailowo) w celu realizacji Zamówienia.
Klucz Czasowy zostanie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej. Całkowity koszt dostawy na terenie Polski
ponosi CAD Projekt. W przypadku dostawy poza teren kraju, koszty wysyłki ponosi Klient.
III. Użytkowanie Klucza Czasowego
W celu zabezpieczenia przestrzegania warunków Umowy Licencyjnej, CAD Projekt przekazuje Klientowi wraz
z Kluczem Czasowym, klucz zabezpieczający, stanowiący złącze komputerowe, do którego należy stosować
postanowienia Umowy Licencyjnej (dalej: „Klucz Zabezpieczający”). W przypadku naruszenia przez Klienta warunków
niniejszego Regulaminu lub postanowień Umowy Licencyjnej, CAD Projekt ma prawo zażądać niezwłocznego zwrotu
Klucza Zabezpieczającego.
Okres użytkowania Klucza Czasowego rozpoczyna się w momencie pierwszego uruchomienia Programu wraz
z Kluczem Zabezpieczającym, a wygasa po upływie okresu, na jaki został zakupiony, czyli po 30 dniach.
Klucz czasowy po instalacji wymaga aktywowania, co wiąże się z koniecznością umożliwienia naszemu Wsparci
Technicznemu zdalnego dostępu do komputera klienta przez aplikację TeamViewer.
Klucz czasowy niepodłączony do komputera dekoduje się po kilkunastu tygodniach, z powodu wyczerpania
wbudowanego akumulatora. W związku z tym zalecamy uruchomić klucz czasowy do 3 miesięcy po jego zakupie. Nie
zastosowanie się do tych zaleceń będzie skutkować utraceniem prawa do licencji.
Po wygaśnięciu Klucza Czasowego należy w ciągu 10 dni od dnia jego wygaśnięcia, zwrócić Klucz Zabezpieczający
pocztą, kurierem na własny koszt lub osobiście w siedzibie CAD Projekt albo dokonać zakupu licencji Programu na czas
nieokreślony. W takim przypadku Klient nie zwraca Klucza Zabezpieczającego.
Klientowi przysługuje bezpłatny serwis techniczny przez okres, na który dokonano zakupu Klucza Czasowego
(30 dni). Klient przez okres użytkowania Klucza Czasowego ma również możliwość aktualizowania oprogramowania.
W celu aktywowania aktualizatora prosimy skontaktować się z naszym Wsparciem Technicznym po pierwszym
uruchomieniu oprogramowania.
Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać CAD Projekt drogą mailową lub telefoniczną. Reakcja serwisu na
zgłoszony problem nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili jego zgłoszenia.

