UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKTY EVERMOTION
Na mocy niniejszej Umowy udziela się Przedsiębiorcy jako Licencjobiorcy licencji na Produkty
Evermotion.

§ 1 Słowniczek pojęć

1. Licencja na Produkty Evermotion - stanowi umowę zawartą pomiędzy Evermotion a

2.

3.
4.
5.
6.

Przedsiębiorcą, na podstawie której, Przedsiębiorca nabywa prawo do korzystania z nich w
celach prywatnych, komercyjnych, z wyłączeniem możliwości ich dalszego odpłatnego lub
nieodpłatnego odsprzedania, darowania, nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania lub
rozpowszechniania. Niniejsza Umowa stanowi podstawę udzielenia Licencji na Produkty
Evermotion a nie sprzedaży samego Produktu Evermotion. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej
Umowy, na mocy ww. Umowy, Przedsiębiorca uzyskuje osobistą, odwołalną, niewyłączną,
niezbywalną Licencję na Produkty Evermotion.
Produkty Evermotion- pliki cyfrowe, do których zalicza się:
a) Kolekcje plików 2D- pliki cyfrowe w formacie 2D,
b) Kolekcje plików 3D- pliki cyfrowe w formacie 3D,
c) Archmodels- zbiór plików, które tworzą edytowalne modele 3D, przeznaczone do
wykorzystywania w scenach, np. drzewa, meble, zabawki, sprzęt AGD,
d) Archinteriors- edytowalne sceny wnętrz zbudowane z brył modeli 3D, np. wnętrza sklepów,
lofty, apartamenty, hale fabryczne, aranżacja kuchni,
e) Archexteriors- edytowalne sceny przestrzeni otwartej zbudowane z brył modeli 3D, np.
park, ulica, budynki,
f) HD models- zbiór plików modeli 3D w wysokiej rozdzielczości tzw. „high definition”, z dużo
większym zagęszczeniem siatki HD,
g) 3DPeople- zbiór plików modeli 3D w postaci ludzi, wykorzystywanych w scenach,
h) tekstury- pliki w formie zdjęć, które służą do edytowania i nadawania modelowi 3D
określonej szaty zewnętrznej,
i) HDRI- pliki utrwalone w formie 2 D, w postaci zdjęć,
j) landscapes- kolekcja zdjęć, która jest używana do stworzenia tła w projektach graficznych,
k) Archshaders- pliki o określonej fakturze, imitujące dane tworzywo, pozwalające nadać
określonej bryle 3D szatę zewnętrzną,
l) tutorials- komputerowa prezentacja, występująca w formie pliku wideo lub w formie tekstu
połączonego z obrazkami i filmami, obrazującą pliki 2D i 3D, pozwalająca na naukę „krok po
kroku” dokonania określonej czynności,
m) render- nieedytowalne pliki ze scen z modelami, występujące w formie zdjęć,
n) videos- pliki wideo, prezentujące zarówno pliki modeli 2D jak i 3D,
Free samples- służą do zapoznania się z Produktami Evermotion sprawdzenia ich jakości oraz
funkcjonowania w oprogramowaniu Potencjalnego Przedsiębiorcy, przez określony czas
wskazany po zainstalowaniu danego produktu na komputerze,
Umowa- umowa licencyjna na Produkty Evermotion, regulująca obowiązki Przedsiębiorcy i
Evermotion, w zakresie zakupu, korzystania i używania Produktów Evermotion, zaakceptowana
przez Przedsiębiorcę,
Potencjalny Przedsiębiorca - Przedsiębiorca potencjalnie zainteresowana nabyciem Produktu
Evermotion i Licencji na Produkty Evermotion,
Przedsiębiorca - jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym

imieniu działalność gospodarczą, zgodnie z postanowieniami ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U. Nr 173 poz. 1807, z późniejszymi zmianami) oraz
freelanser, zawierająca niniejszą Umowę wyłącznie dla celów bezpośrednio związanych z jej
działalnością zawodową lub gospodarczą, zwana również Licencjobiorcą,
7. Evermotion- Evermotion spółka cywilna, który na mocy niniejszej umowy udziela Przedsiębiorcy
prawa do korzystania i używania Produktów Evermotion, z godnie z Licencją, zwany również
Licencjodawcą,
8. Sklep Evermotion – Portal Evermotion, na którego stronie Przedsiębiorca może dokonać
zakupu Produktów Evermotion,
9. Użytkownik Zarejestrowany – Przedsiębiorca, który posiada na Platformie Evermotion konto,
10. Użytkownik Niezarejetsrowany – Przedsiębiorca, który nie posiada Konta na Platformie
Evermotion,
11. Koszyk - Produkty Evermotion wybrane przez Użytkownika, po kliknięciu na odpowiedni
przycisk, dodaje je do Koszyka. Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie przetworzyć
dane z Koszyka na treść zamówienia. Użytkownik, przed dokonaniem Transakcji sprzedaży, w
dowolnym momencie ma możliwość usuwania Produktów Evermotion z Koszyka.

§ 2 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Przedsiębiorcy prawa do korzystania i
używania w celach prywatnych lub komercyjnych Produktów Evermotion z wyłączeniem
możliwości ich dalszego odpłatnego lub nieodpłatnego odsprzedania, darowania,
nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania, rozpowszechniania lub zwielokrotniania.
2. Niniejsza umowa stanowi podstawę udzielenia licencji na Produkty Evermotion a nie
sprzedaży samego Produktu Evermotion.
3. Przedsiębiorca uzyskuje osobistą, odwołalną, niewyłączną, niezbywalną Licencję na
Produkty Evermotion, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy.
4. Przedmiotem umowy nie są objęte tzw. free samples, dostępne na Platformie Evermotion.
5. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po
zaakceptowaniu przez Przedsiębiorcę jej warunków i pozostaje w mocy do momentu jej
wypowiedzenia na zawartych w niej warunkach.
6. Prawa wynikające z Licencji przysługują tylko i wyłącznie Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie
może przenieść odpłatnie ani nieodpłatnie praw wynikających z Licencji na inny podmiot
prawa.
7. Na podstawie Umowy w relacjach pomiędzy Przedsiębiorcą a Evermotion wszystkie prawa
do Produktów Evermotion są i pozostaną własnością Evermotion. Przedsiębiorca nie
nabywa na podstawie Umowy żadnych praw własności intelektualnej, ani innych praw
majątkowych, w tym patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich, praw do
baz danych lub praw do jakichkolwiek informacji poufnych czy tajemnic handlowych.
Przedsiębiorca nie nabywa również żadnych praw licencyjnych na Produkty Evermotion
poza prawami w sposób wyraźny udzielonymi Przedsiębiorcy na mocy niniejszej Umowy lub
na mocy innych pisemnych ustaleń pomiędzy Przedsiębiorcą a Evermotion.
§ 3 Zakup Produktów Evermotion
1. Zakup produktów Evermotion szczegółowo został opisany w Regulaminie.
§ 4 Obowiązki i uprawnienia Przedsiębiorcy

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za uzyskanie Licencji na określony
Produkt Evermotion, zgodnie z ceną widniejącą w Sklepie Evermotion obok danego
Produktu Evermotion.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczenia wymaganego wynagrodzenia na wskazany
rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu Licencji. W przypadku nie
uiszczenia wymaganego wynagrodzenia we wskazanym terminie umowę uważa się za nie
zawartą.
3. Przedsiębiorca nabywa prawo do korzystania i używania Produktów Evermotion w celach
prywatnych lub komercyjnych.
4. Przedsiębiorca nie ma prawa odpłatnego lub nieodpłatnego odsprzedawania, darowania,
nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania, rozpowszechniania lub zwielokrotniania
Produktów Evermotion. Dotyczy to również renderów pojedynczych niezmienionych modeli
na jednolitym tle, nawet w zmienionej formie.
5. Przedsiębiorca może edytować na własne potrzeby Produkty Evermotion. Produkt
Evermotion zmodyfikowany przez Przedsiębiorcę podlega prawom Licencji, z zachowaniem
praw osoby, która tych zmian dokonała.
6. Przedsiębiorca nie może umieszczać Produktów Evermotion ani plików zawierających
modele i Produkty Evermotion możliwe do wyodrębnienia na stronach internetowych,
serwerach, innych nośnikach informacji cyfrowej, z których inne podmioty mogą odpłatnie
lub nieodpłatnie rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać.
7. Produkty Evermotion nie mogą być używane w projektach, które zawierają treści
pornograficzne, wulgarne, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub
treści propagujące przemoc oraz totalitarny ustrój państwa lub zostały wyprodukowane w
sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Powyższy zapis nie dotyczy gier.
8. Przedsiębiorca, który zakupił Produkty Evermotion nie może sprzedawać renderów
pojedynczych, niezmienionych modeli na jednolitym tle. Można sprzedawać rendery tylko
jeżeli są one częścią projektu. Rendery pojedynczych modeli roślin, ludzi i pojezdów nie
mogą być sprzedawane nawet w zmienionej formie.
§ 5 Obowiązki Evermotion
1. Licencja na korzystanie z Produktów Evermotion jest udzielona Przedsiębiorcy pod
warunkiem uregulowania wszystkich opłat licencyjnych płatnych na rzecz Evermotion na
mocy niniejszej Umowy.
2. Automatycznie po dokonaniu przez Użytkownika płatności, lecz nie później niż terminie
maksymalnie 3 dni od dnia zaksięgowania wpłaty określonego wynagrodzenia za zakup
Licencji, Evermotion zobowiązany jest przekazać Produkt Przedsiębiorcy. Nie dokonanie
wpłaty we wskazanym terminie na rzecz Evermotion skutkuje uznaniem umowy za
niezawartą.
§ 6 Ceny i opcje płatności
1. Ceny w Sklepie Evermotion podawane są w walucie Euro, tj. €. Istnieje możliwość
automatycznego przeliczenia ceny na inną walutę, po kliknięciu na zakładkę wyboru waluty.
2. W Sklepie Evermotion są dostępne 2 sposoby dokonywania płatności: za pośrednictwem
PayPal oraz za pośrednictwem przelewu bezpośrednio na konto Evermotion.
3. Evermotion informuje, iż najszybszą formą płatności jest opcja dokonania zapłaty za
pośrednictwem PayPal. Pliki są udostępniane w terminie maksymalnie 3 dni po dokonaniu
płatności przez Przedsiębiorcę.
4. Dane do dokonania płatności wysyłane są wiadomością mailową automatycznie po złożeniu
zamówienia z wybrana formą płatności.

5. Produkty Evermotion udostępniane są dopiero po zaksięgowaniu przelewu na koncie
Evermotion. Evermotion informuje, iż proces ten może potrwać nawet kilka dni. Nie dotyczy
to Użytkowników Zarejestrowanych, gdzie Produkt Evermotion jest udostępniany
automatycznie po dokonaniu przez Użytkownika płatności, lecz nie później niż terminie
maksymalnie 3 dni od dnia zaksięgowania wpłaty określonego wynagrodzenia za zakup
Licencji,
6. Evermotion zastrzega sobie prawo do zmiany cen i oferty w Sklepie Evermotion według
własnego uznania w dowolnym czasie. Zmiana ceny nie dotyczy Produktu Evermotion już
zakupionego przez Użytkownika.
7. Ceny podane w Sklepie Evermotion nie zawierają podatku. Podatek zostanie automatycznie
doliczony do zamówień zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
§ 7 Dostarczanie produktów Evermotion
1. Zakupione Produkty Evermotion dostępne są w wersji download.
2. Ściąganie Produktów Evermotion dostępnych w wersji download następuje za
pośrednictwem portalu CustomerZone.
3. Użytkownik Niezarejestrowany po dokonaniu zakupu Produktów Evermotion otrzyma link z
hasłem, aby dokonać ściągnięcia zakupionego Produktu Evermotion. Użytkownicy
Zarejestrowani korzystają ze swojego hasła i loginu.
4. Każdy Produkt Evermotion udostępniony na portalu Customer Zone można pobrać 5 razy. W
przypadku niemożności pobrania w ciągu 5 razy Użytkownik kontaktuje się z Evermotion.
§ 8 Naruszenie postanowień Umowy
1. Jeżeli Przedsiębiorca dopuszcza się naruszenia postanowień Umowy, Evermotion, oprócz
skorzystania z wszystkich innych praw i środków prawnych przysługujących na mocy
niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów prawa, może wypowiedzieć niniejszą Umowę
oraz wszelkie inne umowy licencyjne między Przedsiębiorcą a Evermotion.
2. Evermotion zawiadamia Przedsiębiorcę drogą elektroniczną na podany przez niego adres
mailowy, że Przedsiębiorca naruszył warunki Umowy. Jednocześnie Evermotion wzywa do
natychmiastowego zaniechania dalszego naruszania postanowień Umowy.
3. Po bezskutecznym upływie wskazanego w wezwaniu terminu do zaniechania naruszeń
Evermotion ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni oraz do zablokowania
Konta zgodnie z Regulaminem.
4. Po wypowiedzeniu Umowy, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu
Produktu Evermotion oraz o ile to możliwe do zniszczenia wszelkich kopii Produktu
Evermotion.
§ 9 Gwarancja
1. Evermotion udziela rocznej gwarancji na Produkty Evermotion, będące przedmiotem
Umowy.
2. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania, jeżeli jakakolwiek wada w funkcjonowaniu
Produktu Evermotion została spowodowana eksploatacją Produktu Evermotion w sposób
niezgodny z treścią zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Przekazując Evermotion lub podmiotowi powiązanemu dane osobowe dotyczące
Przedsiębiorcy, poprzez korzystanie z Produktów Evermotion, Przedsiębiorca wyraża zgodę
na gromadzenie, wykorzystywanie, przetwarzanie, przekazywanie i ujawnianie takich
informacji Evermotion oraz podmiotom powiązanym z Evermotion.
2. Evermotion ma prawo dokonać cesji niniejszej Umowy, przy czym cesja taka musi zostać
dokonana na warunkach co najmniej tak korzystnych dla Przedsiębiorcy jak warunki
niniejszej Umowy.
3. Przedsiębiorca nie ma prawa dokonać cesji niniejszej Umowy.
4. Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje przekazywane na podstawie niniejszej Umowy
będą uznawane za skutecznie doręczone i przekazane, jeżeli zostaną sporządzone na piśmie
i doręczone osobiście lub nadane z góry opłaconą przesyłką poleconą lub pocztą kurierską,
oprócz wyjątków wskazanych w Umowie.
5. Żadna ze stron Umowy nie zostanie uznana za winną naruszenia postanowień Umowy, jeżeli
niewypełnienie przez nią zobowiązań wynikać będzie z przyczyn niezależnych od żadnej z
nich.
6. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana.
7. Miejscem wykonania umowy jest Białystok (Polska).
8. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca wykonania
umowy.

AKCEPTACJA WARUNKÓW UMOWY
Wyrażając zgodę poprzez swoje kliknięcie na odpowiedni przycisk poniżej lub poprzez pobranie,
instalację, uruchomienie lub korzystanie z oprogramowania Przedsiębiorca zobowiązuje się do
przestrzegania warunków niniejszej umowy oraz postanowień Regulaminu
BRAK AKCEPTACJI WARUNKÓW UMOWY
Jeżeli przed pobraniem, instalacją, uruchomieniem lub korzystaniem z Produktów Evermotion
Przedsiębiorca nie wyrazi zgody na przyjęcie warunków niniejszej umowy lub postanowień
Regulaminu, nie ma on prawa korzystać z Produktów Evermotion oraz powinien niezwłocznie
dokonać usunięcia, dezaktywacji lub zwrotu Produktu Evermotion.

