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Documentation in all supported languages is available from the Customer Support page of www.lifesize.com. 
 
Dokumentacja we wszystkich obsługiwanych językach dostępna jest na stronie obsługi klienta www.lifesize.com. 
 
Dokumentation in allen unterstützten Sprachen ist auf der Kundendienstseite unter www.lifesize.com verfügbar. 
 
En la sección de Atención al cliente de www.lifesize.com encontrará la documentación en todos los idiomas disponibles. 
 
Une documentation, traduite dans toutes les langues prises en charge, est disponible sur la page de l’assistance clientèle à 
www.lifesize.com. 

 
La documentazione nelle lingue supportate è disponibile sulla pagina Assistenza Clienti di www.lifesize.com. 

 
Dokumentasjon på alle språk som støttes kan fås på kundestøttenettstedet www.lifesize.com. 

 
Documentação do produto nos idiomas em que ele é produzido pode ser obtida na página de Atendimento ao Cliente, no site 
www.lifesize.com. 
 
Документацию на всех поддерживаемых языках можно получить с веб-страницы «Помощь клиентам» по 

адресу: www.lifesize.com. 

 
Dokumentation på alla språk som stöds finns på sidan för kundsupport hos www.lifesize.com. 

 

请浏览 www.lifesize.com 网站的“客户支持” (Customer Support) 页面查询其它语种版本的文献资料。 

 
 

www.lifesize.com 網站「客戶服務部」頁面提供所有支援語言的說明文件。 

 

サポートされている全言語のマニュアルは、www.lifesize.com のカスタマ 

サポートからダウンロードできます。 

 

지원되는 언어로 번역된 문서를 www.lifesize.com의 고객 지원 페이지에서 제공하고 있습니다. 

 
Dokumentaatio kaikilla tuetuilla kielillä on saatavilla www.lifesize.com asiakastukisivulla. 
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UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PRODUKTÓW LIFESIZE  
ISTOTNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE 

 
PRZED UŻYWANIEM LUB INSTALACJĄ PRODUKTU PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA.   
Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego (dalej “Umowa”) jest umową prawną pomiędzy Użytkownikiem, w imieniu własnym oraz dowolnego 
podmiotu, dla którego pozyskany został zdefiniowany powyżej produkt (dalej zbiorczo “Licencjobiorca”) i firmą Logitech Europe S.A. (“Logitech”)   i dotyczy 
zdefiniowanego powyżej produktu, wliczając w to oprogramowanie komputerowe oraz, jeśli dotyczy, wszelkie powiązane dane, media, drukowaną dokumentację 
dostarczoną w formie “online” lub elektronicznej (dalej zbiorczo “Oprogramowanie”) oraz wszelkich urządzeń, dostarczonych Licencjobiorcy razem z 

preinstalowanym oprogramowaniem (dalej “Urządzenia”) (dalej zbiorczo “Produkt”).  Firma Logitech i/lub jej podmioty powiązane, właściciele licencji oraz 
pełnomocnicy są właścicielami wszystkich praw własności, wliczając w to prawa autorskie do Oprogramowania i wszelkich jego elementów, także wszystkich 
jego kopii (wliczając, ale nie ograniczając do wszystkich obrazów oraz zawartego w Oprogramowaniu tekstu audio i wideo) oraz załączonych materiałów w 
formie multimedialnej i drukowanej. Prawa te chronione są przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych oraz postanowienia traktatów międzynarodowych.  

Kopiowanie Oprogramowania bądź jakichkolwiek jego części jest surowo wzbronione przez postanowienia tych praw i traktatów.  
 
OTWARCIE ZAFOLIOWANEGO OPAKOWANIA Z OPROGRAMOWANIEM, UŻYCIE LUB INSTALACJA DOWOLNEGO ELEMENTU PRODUKTU ORAZ 
WYPEŁNIENIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU I KLIKNIĘCIE PRZYCISKU OZNACZONEGO „AKCEPTUJĘ” OZNACZA AKCEPTACJĘ PRZEZ 

LICENCJOBIORCĘ NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE JEJ WARUNKÓW, WLICZAJĄC W TO WSZYSTKIE USTALENIA 
DOTYCZĄCE GWARANCJI, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ WARUNKÓW ZAKOŃCZENIA UMOWY.  JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ NA 
WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, KLIKNIJ PRZYCISK „NIE AKCEPTUJĘ” I NIE INSTALUJ PRODUKTU. MOŻESZ TEŻ ZWRÓCIĆ OPAKOWANIE Z PŁYTAMI 
I WSZYSTKIMI ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI (WLICZAJĄC W TO MATERIAŁY DRUKOWANE ORAZ ELEMENTY OPAKOWANIA) DO MIEJSCA, Z 

KTÓ REGO ZOSTAŁY ONE POZYSKANE W CIĄGU 10 (DZIESIĘCIU) DNI OD CHWILI ICH OTRZYMANIA. 
 
Informacje o patentach dla produktów Logitech® znajdują się na stronie internetowej http://www.lifesize.com/support/legal. 
 

Warunki licencji 
1.  UŻYTKOWANIE. 

1.1 Po zaakceptowaniu przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy, firma Logitech udziela mu ograniczonego, osobistego, nieprzekazywalnego i 

niewyłącznego prawa do użytkowania produktu wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy oraz do potrzeb osobistych.  Licencjobiorca ma prawo używać 
Oprogramowania wyłącznie na Urządzeniach, na których zostało ono preinstalowane i wyłącznie zgodnie z dokumentacją użytkownika końcowego, dostarczoną 
przez firmę Logitech. Funkcje nagrywania, odtwarzania i pobierania Produktu przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego w zakresie treści, które znane 

są publicznie lub treści udostępniane na podstawie odpowiednich licencji i narzędzia do tworzenia treści. Licencjobiorca może musieć zdobyć licencję 
pozwalającą na tworzenie, kopiowanie, pobieranie, przesyłanie, transmitowanie, dystrybucję do stron trzecich, nagrywanie lub zapisywanie nośników będących 
własnością stron trzecich lub plików zwierających treści do odtworzenia. Wszystkie prawa, które nie zostały przekazane Licencjobiorcy w niniejszej Umowie w 
sposób jawny, pozostają wyłączną własnością firmy Logitech.  

1.2 Licencjobiorca jest świadom, że Oprogramowanie jest wyłączną własnością firmy Logitech i właścicieli licencji i zawiera istotne tajemnice handlowe.  
Licencjobiorca zgadza się na zachowanie Oprogramowania w ścisłej poufności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.  Licencjobiorca zgadza się, że 
niedopełnienie przez niego obowiązku zachowania Oprogramowania w ścisłej poufności wyrządzi firmie Logitech nienaprawialne szkody, w związku z czym firma 

Logitech będzie miała prawo dochodzenia porównywalnego odszkodowania bez konieczności okazywania nienaprawialnych szkód lub wpłacania zaliczki 
procesowej. 
 
2.   OGRANICZENIA.  Licencjobiorca nie może wynajmować, udostępniać w leasing ani wypożyczać Oprogramowania, ani żadnych jego części, ani pozwalać 

innym na wypracowanie metod wykorzystania Produktu lub jego wynajem. Nie może też używać ani pozwolić na używanie produktu w celu świadczenia usług 
stronom trzecim.  Licencjobiorca nie może przekazać żadnych praw, pozyskanych na mocy niniejszej Umowy, w części ani w całośc i, ani udostępnić klucza 
licencyjnego żadnej stronie trzeciej, nie będącej stroną niniejszej Umowy.  Licencjobiorca jest świadom, że Produkt jest sprzedawany jako całość, i ani 
zainstalowane w nim oprogramowanie ani żadne dokonane teraz lub w przyszłości aktualizacje nie mogą zostać przez niego wykorzystane osobno.  

Licencjobiorca nie ma prawa do dokonywania inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji, modyfikacji oraz tłumaczenia produktu. Nie ma też prawa do 
dokonywania prób uzyskania kodu źródłowego ani tworzenia prac pochodnych na bazie Oprogramowania, za wyjątkiem sytuacji gdy działalność taka jest jawnie 
dozwolona przez mające zastosowanie prawa i wyłącznie w granicach takiego pozwolenia.  Licencjobiorca nie ma prawa do dołączania Oprogramowania do 
żadnego innego oprogramowania ani produktów powiązanych z oprogramowaniem.  Licencjobiorca nie może wykonywać żadnych testów wydajności bez 

uprzedniej pisemnej zgody firmy Logitech i wyraża zgodę, by bez takiej zgody nie udostępniać żadnych wyników testów wydajności Produktu stronom trzecim.  
 
3.   OBSŁUGA TECHNICZNA.  Za dodatkową opłatą firma Logitech lub autoryzowany sprzedawca Logitech mogą zapewnić Licencjobiorcy usługi związane z 
obsługą techniczną Produktu, wykraczające poza początkowy okres gwarancji, określony w Punkcie 6.1 niniejszej Umowy. 

 
4.   WŁASNOŚĆ.  W momencie dokonania pełnej opłaty na rzecz sprzedawcy, prawo własności do Urządzeń, objętych niniejszą Umową, należeć będzie do 
Licencjobiorcy.  Przed dokonaniem całości opłaty Licencjobiorca nie ma prawa do sprzedaży, przekazania, oddania, oddania jako zastawu oraz innego 
obciążania Urządzeń.  Dowolny podmiot, któremu przekazane zostanie Urządzenie, zgadza się na zostanie przedstawicielem Licencjobiorcy w ramach niniejszej 

Umowy. 
 
5.   RYZYKO STRAT.  Ryzyko I straty w stosunku do Urządzeń, zakupionych w ramach niniejszej Umowy, przekazane zostaną Licencjobiorcy po dos tarczeniu 
na środek transportu, znajdujący się w doku załadunkowym firmy Logitech.   

 

http://www.lifesize.com/support/legal
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6.   GWARANCJA  
6.1   OGRANICZENIE GWARANCJI.  
6.1.1    Oprogramowanie. Firma Logitech gwarantuje, że Oprogramowanie będzie w znacznym stopniu zgodne z opublikowaną specyfikacją firmy Logitech w 

ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od momentu wysłania go do Licencjobiorcy przez firmę Logitech lub autoryzowanego sprzedawcę Logitech.  Firma Logitech nie 
zapewnia żadnej gwarancji żadnemu użytkownikowi Oprogramowania innemu niż oryginalny Licencjobiorca.  Firma Logitech nie gwarantuje, że 
Oprogramowanie będzie wolne od błędów, ani że będzie ono działać bez zakłóceń.  W czasie obowiązywania gwarancji, firma Logitech lub autoryzowany 
sprzedawca Logitech bezpłatnie dostarczy aktualizacje, łatki, poprawki błędów oraz wersje zastępcze Oprogramowania niezbędne do poprawienia błędów lub 

nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania.  Każda taka aktualizacja będzie objęta gwarancją na okres pozostający do zakończenia oryginalnego okresu 
gwarancyjnego lub na okres 30 (trzydziestu) dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.  Gwarancja nie dotyczy:  defektów innych niż te, które powodują 
że Oprogramowanie znacząco odbiega od opublikowanej specyfikacji Logitech. Defektów związanych z niepoprawnym użytkowaniem, zaniedbaniem, 
przypadkiem bądź nadmiernym używaniem Oprogramowania. Defektów Oprogramowania, spowodowanych przez, lub będących wynikiem modyfikacji 

Oprogramowania. Defektów powstałych przy używaniu Oprogramowania z pogwałceniem warunków niniejszej Umowy. 

 
6.1.2   Urządzenia. Firma Logitech gwarantuje, że Urządzenia będą wolne od defektów materiałowych i wykonania oraz będą zgodne z opublikowaną 

specyfikacją firmy Logitech w ciągu jednego roku od momentu wysłania go ich Licencjobiorcy przez firmę Logitech lub autoryzowanego sprzedawcę Logitech.  
Firma Logitech nie zapewnia żadnej gwarancji żadnemu użytkownikowi Oprogramowania innemu niż oryginalny Licencjobiorca.  W trakcie trwania okresu 
gwarancyjnego Urządzeń, firma Logitech lub autoryzowany sprzedawca Logitech może podjąć decyzję o wykonaniu na własny koszt naprawy, modyfikacji lub 
wymianie wadliwego Urządzenia w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych po otrzymaniu wadliwego Urządzenia przez firmę Logitech lub autoryzowanego 

sprzedawcę Logitech.  Licencjobiorca musi otrzymać od firmy Logitech lub autoryzowanego sprzedawcy Logitech Pozwolenie na zwrot materiałów (Return 
Materials Authorization, RMA), pozwalające na i określające procedury zwrotu wszystkich wadliwych Urządzeń.  Produkty zwrócone do firmy Logitech lub 
autoryzowanego sprzedawcy Logitech bez RMA zostaną odesłane Licencjobiorcy na jego koszt.  Wszystkie Urządzenia, zwracane do Logitech lub 
autoryzowanego sprzedawcy Logitech  powinny być odpowiednio opakowane, a przesyłka powinna być opłacona przy nadaniu.  Części zamienne mogą 

zawierać wtórnie użyte, wyremontowane lub przetworzone części, będące odpowiednikami nowych części oraz objęte gwarancją do końca okresu 
gwarancyjnego oryginalnych Urządzeń lub na okres 30 (trzydziestu) dni (w zależności od tego, który okres jest dłuższy).  Niniejsza gwarancja nie dotyczy (a) 
zapasów i zasobów zużywalnych, (b) Produktów z usuniętymi lub zmienionymi oryginalnymi oznaczeniami identyfikacyjnymi, (c) Produktów, które nie zostały 
wytworzone przez firmę Logitech lub (d) Produktów, defekty i błędy w działaniu których spowodowane zostały na skutek:  wypadku, przypadku, zaniedbania lub 

nieprawidłowego użycia; braku lub defektu zasilania, zewnętrznego obwodu elektrycznego, klimatyzacji lub kontroli wilgotności powietrza; użycia Produktów z 
obiektami nie dostarczonymi przez firmę Logitech, używanie których nie zostało przez nią pisemnie dozwolone; użycie produktów w sposób inny niż opisany w 
opublikowanej specyfikacji Logitech i podręcznikach; lub dokonania zmian, dopasowań, napraw bądź serwisu przez podmioty inne niż firma Logitech oraz jej 
autoryzowane serwisy.   
 
6.2   BRAK INNEJ GWARANCJI.  O ILE NIE ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE, PRODUKT DOSTARCZANY W RAMACH 
NINIEJSZEJ UMOWY JEST DOSTARCZANY PRZEZ FIRMĘ LOGITECH NA ZASADZIE “JAK JEST”.  LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE NA SIEBIE 
WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA WYNIKŁE Z WYBORU PRODUKTU DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH WYNIKÓW, JAK RÓWNIEŻ ZA JEGO INSTALACJĘ, 

WYKORZYSTANIE ORAZ WYNIKI, OTRZYMANE PRZY WYKORZYSTANIU PRODUKTU.  FIRMA LOGITECH NIE GWARANTUJE DZIAŁANIA ANI 
WYNIKÓ W, KTÓ RE LICENCJOBIORCA MOŻE UZYSKAĆ PRZY UŻYCIU PRODUKTU I NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
(WYŁĄCZAJĄC OGRANICZONĄ GWARANCJĘ OPISANĄ W SEKCJI 6.1), ZARÓ WNO JAWNEJ JAK I DOMNIEMANEJ, WLICZAJĄC W TO BEZ 
OGRANICZEŃ DOMNIEMANE GWARANCJE KORZYŚCI BIZNESOWYCH, ODPOWIADANIA KONKRETNEMU CELOWI I NIENARUSZENIA PRZEZ STRONY 

TRZECIE PRAW W STOSUNKU DO PRODUKTU I DOŁĄCZONYCH DO NIEGO MATERIAŁÓW PISEMNYCH.  NIEKTÓ RE STANY ORAZ KRAJE NIE 
POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ 
DANEJ UMOWY.  W TAKIM WYPADKU GWARANCJE TAKIE OGRANICZONE SĄ OKRESEM GWARANCYJNYM.  PO UPŁYWIE DANEGO OKRESU 
WSZYSTKIE GWARANCJE TRACĄ WAŻNOŚĆ.  NIEKTÓ RE STANY ORAZ KRAJE NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE CZASU DZIAŁANIA 

DOMNIEMANEJ GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ DANEJ UMOWY 
 
7.   OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.  LICENCJOBIORCA BIERZE NA SIEBIE CAŁKOWITY KOSZT DOWOLNEGO USZKODZENIA WYNIKŁEGO Z 
INFORMACJI ZAWARTEJ W LUB PRZEKAZANEJ ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU.  FIRMA LOGITECH ANI JEJ DYSTRYBUTORZY W ŻADNYM 

WYPADKU NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE SZKODY BĘDĄCE SKUTKIEM, RETORSYJNE, SPECJALNE, POŚREDNIE CZY PRZYKŁADOWE, 
WLICZAJĄC W TO BEZ OGRANICZEŃ SZKODY WYNIKŁE NA SKUTEK UTRATY KORZYŚCI BIZNESOWYCH, PRZESZKÓ D W PROWADZENIU BIZNESU, 
UTRATY INFORMACJI BIZNESOWEJ, JAK RÓ WNIEŻ DOWOLNE INNE STRATY MATERIALNE WYNIKŁE Z UŻYWANIA BĄDŹ NIEMOŻLIWOŚCI 
UŻYWANIA PRODUKTU, NAWET JEŻELI STRONA PONOSZĄCA SZKODY ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT.  

NIEKTÓ RE STANY ORAZ KRAJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ANI OGRANICZENIE SZKÓD BĘDĄCYCH SKUTKIEM LUB DZIEŁEM PRZYPADKU, 
W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ DANEJ UMOWY.   
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA FIRMY LOGITECH W DOWOLNYM PRZYPADKU I Z TYTUŁU DOWOLNYCH ROSZCZEŃ, CZY TO W OPARCIU O KONTAKT, 
SZKODĘ CZY INNY POWÓD, NIE BĘDĄ PRZEKRACZAĆ SUMY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT PRZEZ LICENCJOBIORCĘ.  OGRANICZENIE TO BĘDZIE 

MIAŁO ZASTOSOWANIE NAWET W SYTUACJI, GDY NAPRAWA, MODYFIKACJA BĄDŹ WYMIANA PRODUKTU OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWA.   NIEKTÓ RE 
STANY ORAZ KRAJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ OGRANICZENIA Z TYTUŁU ROSZCZEŃ BĘDĄCYCH SKUTKIEM 
USZKODZEŃ CIAŁA, NIERUCHOMOŚCI BĄDŹ MATERIALNEJ WŁASNOŚCI OSOBISTEJ.  W TAKIM PRZYPADKU I ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI GDY 
ZOSTAŁO TO INACZEJ OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU A DO NINIEJSZEJ UMOWY, ZOBOWIĄZANIA FIRMY LOGITECH BĘDĄ, O ILE JEST TO 

DOZWOLONE PRZEZ ODPOWIEDNIE PRAWA: (i) OGRANICZONE DO ZAKRESU, W KTÓ RYM USZKODZENIA TE SPOWODOWANE ZOSTAŁY PRZEZ 
JEJ ZANIEDBANE; I (ii) W PRZYPADKU USZKODZENIA MIENIA OGRANICZONE DO SUMY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA PRODUKT 
BĘDĄCY PRZEDMIOTEM LUB PODSTAWĄ ROSZCZENIA. 
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8.   POKRYCIE SZKÓ D.  
8.1   Obrona firmy Logitech w sprawach o prawa własności.  Firma Logitech będzie bronić Licencjobiorcy przed każdym roszczeniem niepowiązanej z 
Licencjobiorcą strony trzeciej o łamanie przez Oprogramowanie praw autorskich danej strony. Wypłaci też w całości zasądzone finalnie odszkodowanie (lub 

kwotę ugody, na którą zgodzi się firma Logitech) w przypadku dotrzymania warunków niniejszej Umowy.  Licencjobiorca musi natychmiast i w formie pisemnej 
zawiadomić firmę Logitech o roszczeniu i przekazać wyłączną kontrolę nad prowadzeniem obrony lub opracowywaniem ugody.  Licencjobiorca zgadza się na 
dostarczenie firmie Logitech rozsądnej pomocy w obronie przed roszczeniem.  Zobowiązania firmy Logitech nie rozciągają się na przypadki, gdy jedno z 
roszczeń lub finalny wyrok są wynikiem (i) używania Oprogramowania po powiadomieniu Licencjobiorcy przez firmę Logitech, że musi on zaprzestać używania 

rozwiązania w związku z takim roszczeniem; (ii) łączenia Oprogramowania z inną technologią, wliczając w to inne oprogramowanie komputerowe bądź inne 
materiały; (iii) używanie oprogramowania lub dostęp do niego przez dowolną osobę lub podmiot inny niż Licencjobiorca, określony w niniejszej Umowie; lub (iv) 
podmianę oprogramowania przez osobę lub podmiot inną niż firma Logitech lub jej podwykonawcy.  Licencjobiorca pokryje firmie Logitech wszystkie koszta lub 
straty wynikłe z wyliczonych powyżej działalności w stopniu spowodowanym bądź wynikłym z działań Licencjobiorcy, jego dyrektorów, biur, pracowników, 

podwykonawców, agentów lub pełnomocników.   
Jeżeli firma Logitech otrzyma informacje o roszczeniu w sprawie złamania prawa autorskiego może ona (ale nie ma obowiązku) na własny koszt albo (i) zakupić 
dla Licencjobiorcy prawo do korzystania z Oprogramowania, mającego łamać to prawo; lub (ii) zmienić Oprogramowanie by zaprzestało ono łamania praw 
autorskich; lub (iii) podmienić Oprogramowanie nie łamiącym prawo autorskie funkcjonalnym ekwiwalentem. W każdym z powyższych  przypadków 

Licencjobiorca natychmiast zaprzestania używania Oprogramowania, mającego łamać prawo autorskie.   
Dodatkowo, w przypadku jeżeli w wyniku roszczenia o złamanie praw autorskich sąd o uprawnionej jurysdykcji nakaże używanie oprogramowania, firma Logitech 
podejmie komercyjnie rozsądne działania do zakupienia praw na dalsze jego użycie, jego zmianę by zaprzestało ono łamania praw autorskich, lub zastąpienia go 
niełamiącym prawo autorskie ekwiwalentem funkcjonalnym. 

8.2   Licencjobiorca zobowiązuje się na własny koszt prowadzić obronę lub pokryć koszty wynikające z ugody w sprawie wniesionej do sądu przeciwko Logi tech, 
jej licencjodawcom, agentom lub dostawcom, a także zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Logitech, jej l icencjodawców, agentów i 
dostawców oraz odpowiednich menadżerów i dyrektorów w zakresie wszelkiej powstałej odpowiedzialności i kosztów (w tym uzasadnionych kosztów obsługi 
prawnej), wynikających z oskarżenia o nieautoryzowane użycie ze strony Licencjobiorcy prowadzące do złamania praw stron trzecich. 

 
9.   AUDYT.  Po pisemnym powiadomieniu firma Logitech ma prawo sprawdzić dotrzymanie przez Licencjobiorcę warunków Umowy.  Licencjobiorca zapewni 
pełny i swobodny dostęp do wszystkich ksiąg, zapisów, systemów i materiałów, o które poprosi firma Logitech.  W przypadku wykrycia niezgodności bez 
ograniczania innych praw firmy Logitech oraz prawnie dostępnych środków, Licencjobiorca natychmiast podejmie wszelkie dostępne kroki niezbędne do 

dostosowania się do warunków niniejszej Umowy, jak również natychmiast wypłaci firmie Logitech dowolną sumę, którą jest jej winien, oraz koszta poniesionego 
przez firmę Logitech audytu. 
 
10.   OGÓ LNE.  

10.1.   ZRZECZENIE SIĘ.  Żadne zrzeczenie się po którejkolwiek stronie w kwestii niedotrzymania lub złamania dowolnego zobowiązania w ramach niniejsze j 
Umowy wobec drugiej strony nie będą traktowane jako zrzeczenie się w przypadku dalszego lub przyszłego zrzeczenia się lub złamania.  
 
 

10.2   UWAGI.  Wszystkie uwagi, żądania, zrzeczenia się i inna komunikacja z firmą Logitech wymagana lub dozwolona przez niniejszą Umowę nastąpi w formie 
pisemnej. Zostanie ona uznana za doręczoną w przypadku doręczenia osobistego lub wysłania pocztą w liście poleconym lub kurierem w formie przedpłaty na 
bieżący adres siedziby głównej firmy, podany na stronie firmowej www.lifesize.com (lub na inny wskazany adres, numer faksu lub adres email podany 
Licencjobiorcy prze firmę Logitech). 

 
10.3.   OBOWIĄZUJĄCE PRAWO  Dana Umowa została sporządzona w ramach i znajduje się pod jurysdykcją prawa Stanów Zjednoczonych i stanu Teksas 
bez względu na konflikt podstawowych zasad prawnych.  Dowolny spór pomiędzy Licencjobiorcą i firmą Logitech w stosunku do niniejszej Umowy będzie 
rozstrzygany wyłącznie przez sądy stanowe i federalne, znajdujące się w Teksasie.  Niniejsza Umowa jest całkowitą umową pomiędzy Licencjobiorcą i Logitech i 

ma pierwszeństwo przed dowolną inną licencją bądź zamówieniem w stosunku do Produktu.  Jeżeli dowolny punkt niniejszej umowy uznany zostanie za 
nieważny, pozostała część umowy nadal pozostanie w mocy.  Jeżeli za nieważny albo niewymagany uznany zostanie punkt, dotyczący obowiązującego prawa 
lub wyłącznego prawa do rozstrzygania, w stosunku do niniejszej Umowy obowiązywać będą prawa i jurysdykcja kraju lub regionu, w którym Oprogramowanie 
zostało zakupione, bez względu na konflikt podstawowych zasad prawnych, chyba że zostało to określone inaczej w Załączniku A do niniejszej Umowy.  

Załącznik A, określony w tym punkcie, zawiera warunki specyficzne dla krajów, które dopełniają lub zastępują warunki niniejszej Umowy.  Strony niniejszym 
zgadzają się, że do niniejszej umowy nie mają zastosowania Konwencja o umowach o międzynarodowej sprzedaży dóbr ONZ 
 
10.4   ZAKOŃCZENIE.  Działanie niniejszej Umowy zostanie automatycznie zakończone, jeżeli Licencjobiorca nie dotrzyma warunków niniejszej Umowy.  W 

takim przypadku Licencjobiorca musi zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie towarzyszące mu części.  
 
10.5   PRZYDZIELANIE; BEZ MOŻLIWOŚCI PRZYDZIELENIA STRONOM TRZECIM.  Umowa ta nie może być przez Licencjobiorcę przeniesiona bez 
wyraźnej pisemnej zgody firmy Logitech.  Strony niniejszym zgadzają się, że z praw przyznanych w ramach niniejszej umowy nie będzie korzystać żadna strona 

trzecia, oraz że żadna strona trzecia nie może powoływać się na żadne prawa należne jej z tytułu niniejszej umowy ani występować z pozwem w celu 
wymuszenia dotrzymania jej warunków. 
 
10.6   ARBITRAŻ.  

10.6.1    Za wyjątkiem sytuacji natychmiastowego zaprzestania naruszeń ograniczeń licencji, dowolne i wszystkie roszczenia, spory i inne sprawy wynikłe lub 
powiązane z niniejszą Umową lub powiązaniami pomiędzy Stronami, utworzonymi przez niniejszą umowę w związku ze szkodami lub zaspokajaniem innych 
roszczeń, jak również wszystkie pozwy (dalej “Roszczenia”) rozwiązane zostaną przez wiążący arbitraż.  O ile nie zostało to określone inaczej w Załączniku A do 
niniejszej umowy, arbitraż będzie przeprowadzony zgodnie z zasadami arbitrażu Federal Arbitration Act oraz w stopniu, w którym sprawa nie może być 

rozstrzygnięta przez federalne prawo arbitrażowe, przez zasady arbitrażu komercyjnego American Arbitration Association ("AAA").   
 
 

http://www.lifesize.com/
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10.6.2   Arbitraż może zostać rozpoczęty przez dowolną ze stron poprzez pisemne powiadomienie określające Roszczenia, których ma on dotyczyć.  O ile strona 
odmówi honorowania swoich zobowiązań do przeprowadzenia arbitrażu, wynikłych z niniejszej Umowy, druga strona może zwrócić się o arbitraż do federalnego 
lub stanowego sądu.  Utworzenie, poprawność, konstrukcja i interpretacja niniejszej Umowy w celach arbitrażu, jak również wszystkie aspekty proceduralne 

arbitrażu, które uznane zostaną za istotne w sprawie arbitrażu w stosunku do niniejszej Umowy, wliczając w to bez odgraniczeń  określenie spraw, podlegających 
arbitrażowi (np. rozstrzygalność sprawy) pozostają w gestii rozstrzygającego.  Chyba że zostało to określone inaczej w niniejszej Umowie,  rozstrzygający będzie 
stosował jako obowiązujące prawo federalne oraz podstawowe prawa stanu Teksas (za wyjątkiem obowiązujących w  Teksasie zasad wyboru prawodawstwa, 
które mogą wymagać zastosowania praw obowiązujących w tym stanie).  Strony zapewnią sobie nawzajem kopie wszystkich żądanych dokumentów i zapisów 

rozsądnie powiązanych ze sprawą w sposób minimalizujący koszty i niewygody dla obu stron.  Dalsze badania będą przeprowadzone na wyraźne pozwolenie 
rozstrzygającego, w przypadku zajścia takiej konieczności.  Wszystkie polecenia i decyzje rozstrzygającego mogą być narzucone , a dowolne odszkodowania 
określone w trakcie arbitrażu mogą być potwierdzone i przekazane do dowolnego federalnego lub stanowego sądu o obowiązującej jurysdykcji.   
Wszystkie obrady odbędą się po angielsku i, chyba że zostało to inaczej określone w niniejszej umowie, będą miały miejsce w Austin, w stanie Teksas, USA. 

 
10.6.3   W ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wezwania o rozpoczęcie procedury arbitrażowej, każda ze stron wybierze jednego rozstrzygającego.  Obaj 
rozstrzygający następnie wyznaczą trzeciego rozstrzygającego, który działać będzie jako przewodniczący trybunału arbitrażowego.  Wszyscy trzej rozstrzygający 
muszą posiadać ponad pięć lat doświadczenia zawodowego w branży technologii komputerowych i nie mogą być uprzednio zatrudnieni przez dowolną ze stron 

ani mieć bezpośrednich lub pośrednich interesów z dowolną ze stron, ani w sprawie, będącej przedmiotem arbitrażu.  Rozstrzygający będą mieli wyłączne prawo 
do określenia i przyznania kosztów arbitrażu i kosztów poniesionych przez dowolną ze stron na prawników, doradców i konsultantów.  Każda taka decyzja 
rozstrzygającego będzie uznana za ostateczną, wiążącą, nie podlegającą apelacji oraz podlegającą egzekucji przy użyciu wszystkich dostępnych środków 
prawnych.  Koszta i opłaty arbitrażu poniesione zostaną przez stronę przegraną, chyba że rozstrzygający postanowią inaczej.  Rozstrzygający nie mają prawa 

przekraczać żadnych ograniczeń odpowiedzialności ustanowionych w niniejszej Umowie.   
Sprawa oraz decyzja zostaną przez obie strony zachowane w tajemnicy.  Żadne roszczenie nie może być wniesione jako pozew zbiorowy, połączone lub 
skonsolidowane z innym procesem. Żaden proces nie może się też odbyć w imieniu reprezentanta lub grupy osób.  Żadna ze stron nie ma prawa występowania 
w imieniu grupy bądź uczestniczenia w takiej grupie jako członek w stosunku do dowolnego Roszczenia.   
 
10.7   ZASADY OBOWIĄZYWANIA OGRANICZEŃ.  Chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej bez możliwości odstąpienia od umowy lub chyba że zostało 
to określone inaczej w Załączniku A do niniejszej Umowy, żadna ze stron nie ma prawa podjęcia działań prawnych, dotyczących niniejszej Umowy, po upłynięciu 
dwóch lat po wystąpieniu przedmiotu roszczenia. 

 
11.   OGRANICZENIA EKSPORTU.  Licencjobiorca nie może eksportować ani re-eksportować Produktu (a) do żadnego z narodów lub krajów objętego przez 
Stany Zjednoczone embargiem dóbr lub (b) do nikogo, znajdującego się na liście Specially Designated Nationals Departamentu Skarbu USA lub liście Table of 
Deny Orders Departamentu Handlu USA.  Poprzez instalację lub używanie Produktu Licencjobiorca reprezentuje i gwarantuje, że nie znajduje się w ani pod 

zarządem, nie jest też obywatelem ani mieszkańcem żadnego z tych krajów, ani nie znajduje się na żadnej z powyższych list. 
 
12.   POPRZEZ INSTALACJĘ, KOPIOWANIE LUB UŻYCIE PRODUKTU W INNY SPOSÓB LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ 
UMOWY, WLICZAJĄC W TO OGRANICZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI JAK RÓWNIEŻ POSTANOWIENIA O ZAPRZESTANIU JEJ 

DZIAŁANIA.  
AKCEPTUJĘ 
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ZAŁĄCZNIK A:  WARUNKI SPECYFICZNE DLA KRAJÓW 
Określone w niniejszym załączniku warunki specyficzne dla krajów dopełniają lub zastępują odpowiednie warunki niniejszej Umowy i dotyczą wyłącznie 
Licencjobiorców zarejestrowanych lub działających w tych krajach. Niniejszy załącznik A jest częścią Umowy pomiędzy firmą Logitech i Licencjobiorcą.  W 

przypadku konfliktu pomiędzy warunkami niniejszej Umowy oraz warunkami niniejszego Załącznika A, warunki określone w Załączniku A użyte zostaną 
wyłącznie do rozwiązania konfliktu. W żadnym innym wypadku nie są one nadrzędne w stosunku do niniejszej Umowy. Warunki niniejszej Umowy pozostaną w 
mocy w maksymalnym zakresie, dozwolonym przez obowiązujące prawo. 
 

Australia 
Wszystkie gwarancje określone w Sekcji 6.1 są dodatkiem do dowolnych praw pozyskanych przez licencjobiorcę na mocy Trade Prac tices Act of 1974 lub 
dowolnego innego prawa i są określone wyłącznie do poziomu dozwolonego przez obowiązujące prawodawstwo.  W przypadku złamania przez firmę Logitech 
warunków lub gwarancji wynikłych z Trade Practices Act of 1974, zobowiązania firmy Logitech są ograniczone do naprawy lub zastąpienia dóbr lub dostarczenia 

dóbr ekwiwalentnych.  W przypadku, gdy dany warunek lub gwarancja dotyczy prawa do sprzedaży, lub w przypadku, gdy dobra zostały pozyskane na potrzeby 
osobiste, lub do użytku domowego, lub konsumpcji, żadne z ograniczeń niniejszego punktu nie ma zastosowania. 
 
Austria 

W stosunku do Sekcji 6.1.1 niniejszej Umowy, okres gwarancyjny 12 miesięcy liczony jest od daty dostarczenia Oprogramowania.  Okres ograniczenia dla 
konsumentów zgłaszających niedotrzymanie żądań gwarancyjnych równy jest okresowi określonemu przez obowiązujące prawo.  Gwarancja na 
Oprogramowanie obejmuje funkcjonalność Oprogramowania do celów normalnego użytkowania, jak również, jeśli dotyczy, trzymanie się przez Oprogramowanie 
specyfikacji.  Gwarancje określone w niniejszej Umowie są naszym wyłącznym zobowiązaniem w stosunku do Licencjobiorcy, chyba że obowiązujące prawo 

stanowi inaczej. 
 
Austria, Francja, Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria 
Dodatkowo do Sekcji 7 niniejszej Umowy, zobowiązania firmy Logitech w stosunku dowolnych szkód i strat wynikłych na skutek dotrzymania jej zobowiązań w 

ramach bądź w powiązaniu z niniejszą Umową lub na skutek dowolnej innej przyczyny ograniczone są do kompensacji owych szkód i  strat udowodnionych i 
rzeczywiście wynikłych jako natychmiastowe i bezpośrednie skutki niedopełnienia takich zobowiązań (np. błąd działania), do maksymalnej sumy równej kwocie, 
zapłaconej za Produkt.  Ograniczenia te nie dotyczą uszkodzeń ciała i mienia nieruchomego jak również materialnej własności osobistej, za które firma Logitech 
może być prawnie odpowiedzialna.  W żadnym wypadku firma Logitech nie będzie odpowiedzialna za utracone korzyści, nawet jeżeli powstaną one jako 

bezpośredni skutek wydarzenia wywołanego przez takie szkody.   
 
Białoruś i Rosja 
Jeżeli wymagania Sekcji 10.3 Umowy odnośnie obowiązywania prawa Teksasu i wyłącznej jurysdykcji w Teksasie uznane zostaną za nieprawomocne lub 

nieobowiązujące, w stosunku do niniejszej Umowy, obowiązywać będą prawa Austrii i rozstrzyganie wszystkich sporów odbywać się będzie w odpowiednim 
sądzie w (Inner-City) Wiedniu, Austrii.  Jeżeli wymagania Sekcji 10.6 niniejszej Umowy odnośnie przeprowadzenia arbitrażu w Teksasie zgodnie z prawem 
Teksasu i prawami Federal Arbitration Act lub regułami arbitrażu komercyjnego American Arbitration Association uznane zostaną za nieprawomocne lub 
nieobowiązujące, wszystkie spory wynikłe lub związane z niniejszą Umową lub jej rozwiązaniem, niezależnością lub nieważnością  zostaną ostatecznie 

rozstrzygnięte w ramach Zasad arbitrażu i ugod International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber w Wiedniu (Vienna Rules) przez trzech 
rozstrzygających wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami.  Arbitraż odbędzie się w Wiedniu, Austria.   Oficjalnym językiem rozpraw będzie angielski.  Ostateczna 
decyzja rozstrzygających będzie wiążąca.  W związku z tym, korzystając z paragrafu 598(2) Kodeksu cywilnego Austrii, strony wyraźnie zrzekają się stosowania 
paragrafu 595 (1) punktu 7 Kodeksu.  Mimo to firma Logitech może rozpocząć sprawę w kompetentnym sądzie w kraju instalacji oprogramowania.  Dowolne inne 

postanowienia Sekcji 10.6 niniejsze Umowy pozostaną w pełnej mocy w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo. 
 
Kanada 
Jeżeli wymagania Sekcji 10.3 niniejszej Umowy odnośnie obowiązywania prawa Teksasu i wyłącznej jurysdykcji w Teksasie uznane zostaną za nieprawomocne 

lub nieobowiązujące, niniejsza umowa interpretowana będzie zgodnie z prawami prowincji Ontario i prawami Kanady dotyczącymi tej prowincji, a każda ze stron 
nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji sądów Ontario we wszelkich sporach wynikłych z niniejszej Umowy. 
 
Estonia 

Jeżeli wymagania Sekcji 10.6 niniejszej Umowy odnośnie przeprowadzenia arbitrażu w Teksasie zgodnie z prawem Teksasu i prawami Federal Arbitration Act 
lub regułami arbitrażu komercyjnego American Arbitration Association uznane zostaną za nieprawomocne lub nieobowiązujące, wszystkie spory związane z 
niniejszą Umową lub jej rozwiązaniem, niezależnością lub nieważnością zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w Helsinkach, Finlandia, zgodnie z obowiązującym 
prawem Finlandii.  Każda ze stron wyznaczy jednego rozstrzygającego, a dwoje rozstrzygających wyznaczy trzeciego na przewodniczącego.  Oficjalnym 

językiem posiedzeń będzie angielski, a decyzja rozstrzygających będzie ostateczna.  Dowolne inne postanowienia Sekcji 10.6 niniejsze Umowy pozostaną w 
pełnej mocy w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo. 
 
Unia Europejska 

W Unii Europejskiej konsumenci posiadają prawa w ramach państwowej legislacji kraju, w którym zakupione zostały dobra konsumenckie.  Prawa te nie są 
objęte wyłączeniem z gwarancji ustanowionym w Sekcji 6.2 Umowy. 
 
Francja 

Jeżeli wymagania Sekcji 10.3 niniejszej Umowy odnośnie obowiązywania prawa Teksasu i wyłącznej jurysdykcji w Teksasie uznane zostaną za nieprawomocne 
lub nieobowiązujące, wszystkie spory wynikłe z niniejszej umowy lub związane z jej pogwałceniem zostaną rozstrzygnięte wyłącznie przez Sąd handlowy w 
Paryżu. 
 

Niemcy 
W stosunku do punktu 6.1.1 niniejszej Umowy okres gwarancji na Oprogramowanie wynosi sześć miesięcy.  Gwarancja na Oprogramowanie obejmuje 
funkcjonalność Oprogramowania do celów normalnego użytkowania jak również, jeśli dotyczy, trzymanie się przez Oprogramowanie specyfikacji.  W stosunku do 
Sekcji 7 niniejszej umowy odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie ograniczona jest do pogwałcenia istotnych warunków umowy.  Ograniczenia i wyłączenia 

odpowiedzialności nie dotyczą szkód spowodowanych przez celowe lub istotne zaniedbanie po stronie f irmy Logitech.  Niezależnie od Sekcji 10.7 niniejszej 
Umowy, ważność wszystkich roszczeń wynikłych z Umowy wynosi trzy lata, za wyjątkiem tych, które określone zostały w sekcji 6 Umowy. 
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Grecja 
Jeżeli wymagania Sekcji 10.3 niniejszej Umowy odnośnie obowiązywania prawa Teksasu i wyłącznej jurysdykcji w Teksasie uznane zostaną za nieprawomocne 
lub nieobowiązujące, wszystkie spory prawne wynikłe z niniejszej umowy zostaną przedstawione przed i rozstrzygnięte wyłącznie przez odpowiedni sąd w 

Atenach. 
 
Hong Kong S.A.R. 
Jeżeli wymagania Sekcji 10.3 niniejszej Umowy odnośnie obowiązywania prawa Teksasu i wyłącznej jurysdykcji w Teksasie uznane zostaną za nieprawomocne 

lub nieobowiązujące, wszystkie spory prawne wynikłe z niniejszej umowy zostaną rozwiązane na mocy praw specjalnego regionu administracyjnego Chin Hong 
Kongu. 
 
Indie 

Jeżeli wymagania Sekcji 10.6 niniejszej Umowy odnośnie przeprowadzenia arbitrażu w Teksasie zgodnie z prawem Teksasu i prawam i Federal Arbitration Act 
lub regułami arbitrażu komercyjnego American Arbitration Association uznane zostaną za nieprawomocne lub nieobowiązujące, wszystkie spory związane z 
niniejszą Umową lub z niej wynikłe zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w Bangalore, Indie zgodnie z obowiązującym prawem Indii .  Rozstrzygnięcie takie będzie 
ostateczne i wiążące dla obu stron bez apelacji i zostanie podane na piśmie, określając ustalone fakty oraz konkluzje prawne.   Ilość arbitrów będzie równa trzem.  

Każda ze stron wyznaczy jednego rozstrzygającego, a dwoje rozstrzygających wyznaczy trzeciego na przewodniczącego rozprawy.  Jeżeli jedna ze stron nie 
wybierze rozstrzygającego w ciągu 30 (trzydziestu) dni, pierwszy wyznaczony rozstrzygający pozostanie jedynym, pod warunkiem że został (lub została) 
wyznaczony (wyznaczona) poprawnie.  Wszystkie rozprawy odbędą się, a wszystkie dokumenty będą przedstawione w języku angielskim.  Dowolne inne 
postanowienia Sekcji 10.6 niniejsze Umowy pozostaną w pełnej mocy w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo.  Niezależnie od Sekcji 10.7 niniejszej 

Umowy, jeżeli w ciągu dwóch lat po wystąpieniu powodu roszczenia nie wniesiony został pozew ani nie podęto żadnych działań prawnych, w stosunku do 
dowolnego roszczenia jednej ze stron wobec drugiej prawa strony wysuwającej roszczenie zostaną przedawnione, a druga strona zostanie uwolniona od 
zobowiązań w stosunku do takiego roszczenia. 
 

Irlandia 
Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w niniejszej Umowie i bez ograniczenia ogólności wyłączenia Sekcji 6.2 wszystkie prawne warunki, wliczając w to 
gwarancje implikowane przez Sale of Goods Act of 1893 lub Sale of Goods and Supply of Services Act of 1980 są niniejszym wykluczone.  Całkowita 
odpowiedzialność firmy Logitech i wyłączne zadośćuczynienie dla Licencjobiorcy, czy to wynikające z kontraktu, czy szkody w dowolnym przypadku ograniczone 

zostanie do odniesionych szkód. 
Izrael 
Jeżeli wymagania Sekcji 10.3 niniejszej Umowy odnośnie obowiązywania prawa Teksasu i wyłącznej jurysdykcji w Teksasie uznane zostaną za nieprawomocne 
lub nieobowiązujące, wszystkie spory prawne wynikłe z niniejszej umowy zostaną przedstawione przed i rozstrzygnięte wyłącznie przez odpowiedni sąd w Tel 

Aviv-Jaffa. 
 
Włochy 
Jeżeli wymagania Sekcji 10.3 niniejszej Umowy odnośnie obowiązywania prawa Teksasu i wyłącznej jurysdykcji w Teksasie uznane zostaną za nieprawomocne 

lub nieobowiązujące, wszystkie spory prawne wynikłe z niniejszej umowy zostaną przedstawione przed i rozstrzygnięte wyłącznie przez odpowiedni sąd w 
Mediolanie. 
 
Japonia 

Przed rozpoczęciem arbitrażu zgodnie z Sekcją 10.6 niniejszej Umowy strony niniejszym uzgadniają, że wszystkie niepewności lub spory związane z niniejszą 
Umową zostaną początkowo rozwiązane pomiędzy stronami w dobrzej wierze i zgodnie z zasadą wzajemnego zaufania.  
 
Malezja  
Słowo „specjalny” zostanie usunięte z punktu o ograniczeniach szkód Sekcji 7 Umowy. 
 
Nowa Zelandia 
Gwarancje określone w Sekcji 6.1 Umowy są dodatkiem do dowolnych praw, nabytych przez Licencjobiorcę na skutek Consumer Guarantees Act of 1993 lub 

innej ustawy, które nie mogą być wykluczone ani ograniczone.  The Consumer Guarantees Act nie będzie miał zastosowania, jeżeli zgodnie z definicją z tego 
dokumentu Licencjobiorca nabywa dobra w celach komercyjnych. W sytuacjach, gdy programy nie są potrzebne w celach komercyjnych, zgodnie z definicją 
Consumer Guarantees Act of 1993, ograniczenia odpowiedzialności ustanowione w Sekcji 7 niniejszej Umowy są ograniczone przez dany dokument. 
 

Chińska Republika Ludowa 
Wszystkie opłaty bankowe powstałe w Ludowej Republice Chińskiej zostaną poniesione przez Licencjobiorcę, a te wynikłe poza granicami Chińskiej Ludowej 
Republiki zostaną poniesione przez Logitech. 
 

Portugalia 
Jeżeli wymagania Sekcji 10.3 niniejszej Umowy odnośnie obowiązywania prawa Teksasu i wyłącznej jurysdykcji w Teksasie uznane zostaną za nieprawomocne 
lub nieobowiązujące, wszystkie spory prawne wynikłe z niniejszej umowy zostaną przedstawione przed i rozstrzygnięte wyłącznie przez odpowiedni sąd w 
Lizbonie. 

 
Singapur 
Słowo „specjalny” zostanie usunięte z punktu o ograniczeniach szkód Sekcji 7 Umowy. Dodatkowo do Sekcji 10.5 niniejszej Umowy, osoba która nie jest stroną 
niniejszej Umowy nie ma prawa wymuszania żadnych jej warunków w ramach Contracts (Right of Third Parties) Act. 
 
Południowa Afryka 
Jeżeli wymagania Sekcji 10.3 niniejszej Umowy odnośnie obowiązywania prawa Teksasu i wyłącznej jurysdykcji w Teksasie uznane zostaną za nieprawomocne 
lub nieobowiązujące, w stosunku do niniejszej umowy obowiązywać będą prawa Afryki Południowej, a wszelkie spory związane z daną Umową znajdować się 

będą w jurysdykcji Sądu Najwyższego w Johannesburgu. Niezależnie od dowolnych rad lub pomocy udzielonej przez firmę Logitech przed wyborem 
Oprogramowania, zgodnie z postanowieniami Sekcji 6.2 niniejszej Umowy firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za otrzymane na skutek tego wyboru 
wyniki. 
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Południowa Azja 
Jeżeli wymagania Sekcji 10.6 niniejszej Umowy odnośnie przeprowadzenia arbitrażu w Teksasie zgodnie z prawem Teksasu i prawam i Federal Arbitration Act 

lub regułami arbitrażu komercyjnego American Arbitration Association uznane zostaną za nieprawomocne lub nieobowiązujące, dla krajów tych obowiązywać 
będą ogólne położenia arbitrażu określonego powyżej dla Indii, za wyjątkiem tego, że arbitraż odbędzie się w Singapurze zgodnie z prawami arbitrażowymi 
Singapore International Arbitration Center (“SIAC Rules”)  Dowolne inne postanowienia Sekcji 10.6 niniejsze Umowy pozostaną w pełnej mocy w stopniu 
dozwolonym przez obowiązujące prawo. 
 
Hiszpania 
Jeżeli wymagania Sekcji 10.3 niniejszej Umowy odnośnie obowiązywania prawa Teksasu i wyłącznej jurysdykcji w Teksasie uznane zostaną za nieprawomocne 
lub nieobowiązujące, wszystkie spory prawne wynikłe z niniejszej umowy zostaną przedstawione przed i rozstrzygnięte wyłącznie przez odpowiedni sąd w 

Madrycie. 
 
Zjednoczone Królestwo 
Jeżeli wymagania Sekcji 10.3 niniejszej Umowy odnośnie obowiązywania prawa Teksasu i wyłącznej jurysdykcji w Teksasie uznane zostaną za nieprawomocne 

lub nieobowiązujące, w stosunku do niniejszej umowy obowiązywać będą prawa Anglii, a wszelkie spory związane z daną Umową znajdować się będą w 
jurysdykcji sądów angielskich. Niezależnie od języka Sekcji 7 niniejszej Umowy, firma Logitech nie będzie ponosić odpowiedzialności za nic ponad: (i) 
uszkodzenia, na skutek których nastąpiła śmierć lub uszkodzenia ciała albo szkody w stosunku do nieruchomości, lub materialnej własności osobistej do stopnia, 
w którym szkody te powstały wyłącznie na skutek zaniedbania Logitech; lub (ii) sumy bezpośrednich strat do sumy opłaty za Oprogramowanie, które jest 

powodem roszczenia lub w inny sposób spowodowało jego powstanie; lub (iii) złamanie zobowiązań firmy Logitech implikowanych w Sekcji 12 Sale of Goods Act 
of 1979 lub Sekcji 2 Supply of Goods and Services Act of 1982. Paragraf ten określa całkowitą odpowiedzialność firmy Logitech oraz wyłączne zadośćuczynienie 
Licencjobiorcy czy to wynikłe z kontraktu czy szkody w stosunku do dowolnej płatności.   


