Warunki korzystania z Autodesk App Store
Autodesk, Inc., spółka zarejestrowana w stanie Delaware z siedzibą główną pod adresem
111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornia, oraz jej podmioty powiązane (łącznie
„Autodesk”) udostępnia informacje, produkty, programy, aplikacje, narzędzia, wtyczki, dodatki,
biblioteki, książki, treści, dane, rozwiązania, usługi i/lub inne materiały (łącznie „Produkt(y)”)
w witrynie internetowej sklepu Autodesk App Store („Witryna”), z zastrzeżeniem poniższych
warunków i postanowień uzupełniających Warunki korzystania z witryny internetowej Autodesk
(łącznie „Warunki”).
Pobierając, instalując, uzyskując dostęp, kopiując, wczytując lub w inny sposób korzystając
z Produktu, użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że: (a) wchodzi w bezpośrednią
relację z dostawcą lub autorem Produktu („Wydawca”) na podstawie odnośnej umowy
licencyjnej użytkownika końcowego lub innej umowy dotyczącej takiego Produktu (w każdym
przypadku jest to „Umowa licencyjna”) niezależnie od relacji z Autodesk na podstawie innej
umowy lub warunków korzystania, którym podlega korzystanie przez użytkownika z innych
ogólnodostępnych usług i produktów oprogramowania Autodesk, (b) korzystanie przez
użytkownika z Produktu podlega odnośnej Umowie licencyjnej, a nie warunkom innych umów
z Autodesk lub warunkom korzystania, którym podlega korzystanie z innych ogólnodostępnych
produktów i usług oprogramowania Autodesk, (c) dane osobowe użytkownika (np. imię
i nazwisko, adres e-mail) będą udostępniane Wydawcy w celu realizacji Umowy, oraz (d) dane
osobowe zgromadzone przez Produkt podlegają polityce prywatności Wydawcy.
Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i poinformuje użytkownika
o takich zmianach, publikując zaktualizowaną wersję Warunków w Witrynie lub w inny sposób
zasadnie wybrany przez Autodesk.
1. Witryna, Produkty. Witryna udostępnia określone Produkty do pobrania. Użytkownik może
korzystać z Witryny w celu przeglądania, znajdywania i pobierania Produktów, które będą
używane w połączeniu z produktami lub usługami Autodesk, na które użytkownik posiada
licencję.
2. Umowy licencyjne. Korzystanie z Produktów podlega warunkom odnośnej Umowy
licencyjnej. Użytkownik nie może instalować, uzyskiwać dostępu ani wykorzystywać żadnych
Produktów, do których jest dołączona Umowa licencyjna lub które obejmują Umowę licencyjną,
o ile uprzednio nie zaakceptuje warunków takiej Umowy licencyjnej. Użytkownik zobowiązuje
się przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawa dotyczących pobierania, instalacji i/lub
korzystania z Produktów.
3. Produkty innych firm. Wiele Produktów udostępnianych do pobrania w Witrynie pochodzi
od niezależnych zewnętrznych firm lub dostawców („Wydawcy zewnętrzni”), a nie od
Autodesk. Każdy Wydawca zewnętrzny ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Produkty
(„Produkty innych firm”), w tym m.in. za (i) wszelkie treści, usługi lub subskrypcje
dostarczane przez lub w związku z takimi Produktami innych firm, (ii) rozwój, instalację
i użytkowanie takich Produktów innych firm, (iii) wszelkie usługi konserwacji i wsparcia

w odniesieniu do takich Produktów innych firm, zgodnie z warunkami odnośnej Umowy
licencyjnej lub wymogami obowiązujących przepisów prawa, (iv) wszelkie gwarancje dotyczące
takich Produktów innych firm, wyraźne lub dorozumiane na podstawie przepisów prawa,
w zakresie niewyłączonym wyraźnie przez odnośną Umowę licencyjną, oraz wszelkie
roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki wynikające z niezgodności
z gwarancją, (v) dochodzenie, obronę, rozstrzygnięcie i oddalenie zobowiązań bądź roszczeń
użytkownika lub strony trzeciej w odniesieniu do Produktów innych firm, w tym m.in.
w związku z odpowiedzialnością z tytułu wad produktu, obrażeniami ciała lub śmiercią,
nieprzestrzeganiem przepisów prawa, zasad lub rozporządzeń oraz naruszeniem lub
przywłaszczeniem własności intelektualnej stron trzecich bądź innych praw, oraz (vi) ustalenie
ceny zakupu, weryfikację wszystkich płatności, pobranie i zapłatę wszystkich obowiązujących
podatków oraz refundacji. Należy kontaktować się bezpośrednio z Wydawcą zewnętrznym
w sprawie zwrotów, refundacji lub anulowań związanych z Produktami innych firm. Autodesk
zastrzega sobie prawo (lecz nie ma obowiązku) do weryfikacji, przeglądu, filtrowania,
modyfikacji, odrzucenia lub usunięcia wszelkich Produktów udostępnianych w Witrynie.
4. Płatności. Niektóre Produkty mogą być dostępne bezpłatnie, zaś inne mogą być udostępniane
odpłatnie. Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty
związane z zakupami dokonywanymi w Witrynie. Jeśli użytkownik chce zakupić Produkt,
możemy dla wygody użytkownika udostępnić w Witrynie łącze przekierowujące do operatora
płatności, który obsłuży płatność użytkownika za Produkt („Operator płatności”). Należy
pamiętać, że Operator płatności jest stroną trzecią i korzystanie z witryny Operatora płatności
i powiązanych usług podlega warunkom Operatora płatności, nie zaś niniejszym Warunkom,
a Autodesk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki Operatora płatności. Zachęcamy do
zapoznania się z warunkami Operatora płatności przed dokonaniem zakupu. Użytkownik
przyjmuje do wiadomości, że Autodesk zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania
metod obsługi płatności wedle własnego uznania i bez powiadamiania użytkownika.
5. Odstąpienie i zwolnienie z odpowiedzialności. Autodesk ponosi odpowiedzialność
wyłącznie za udostępnienie Witryny i Produktów w Witrynie na podstawie warunków odnośnej
Umowy licencyjnej. Autodesk nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z Wydawcami
zewnętrznymi i/lub Produktami innych firm. Ponadto, w zakresie maksymalnie dopuszczonym
przepisami prawa, użytkownik niniejszym zwalnia spółkę Autodesk i/lub jej podmioty zależne
i powiązane oraz wszystkich ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy,
agentów i przedstawicieli z odpowiedzialności związanej z roszczeniami, szkodami
(bezpośrednimi i wynikowymi), kosztami i wydatkami (w tym kosztami postępowania
i kosztami prawnymi) wszelkiego rodzaju i natury, wynikającymi lub w jakikolwiek sposób
powiązanymi z Wydawcami zewnętrznymi i/lub Produktami innych firm. JEŚLI
UŻYTKOWNIK JEST MIESZKAŃCEM STANU KALIFORNIA, ODSTĘPUJE OD SWOICH
PRAW NA MOCY KALIFORNIJSKIEGO KODEKSU CYWILNEGO § 1542, KTÓRY
STWIERDZA, CO NASTĘPUJE: „OGÓLNE ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE
OBEJMUJE ROSZCZEŃ NA KORZYŚĆ WIERZYCIELA, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE
WIE LUB KTÓRYCH NIE PODEJRZEWA W MOMENCIE ZWOLNIENIA
Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, A KTÓRE, GDYBY BYŁY MU ZNANE, W ISTOTNY SPOSÓB
WPŁYNĘŁYBY NA UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM”. Mieszkańcy innych stanów i krajów również

odstępują od swych praw wynikających z obowiązujących i/lub analogicznych przepisów prawa,
ustaw i rozporządzeń.
6. Oświadczenie dotyczące gwarancji. WITRYNA I PRODUKTY DOSTĘPNE
W WITRYNIE ORAZ WSZELKIE INNE INFORMACJE, TREŚCI, OPROGRAMOWANIE,
DOKUMENTY I POWIĄZANE ELEMENTY GRAFICZNE PUBLIKOWANE W WITRYNIE
MOGĄ ZAWIERAĆ TECHNICZNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI, BŁĘDY LUB BRAKI.
INFORMACJE W WITRYNIE MOGĄ PODLEGAĆ OKRESOWYM ZMIANOM. SPÓŁKA
AUTODESK I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, POWIĄZANE, DOSTAWCY
I LICENCJODAWCY MOGĄ W DOWOLNYM MOMENCIE (LECZ NIE MAJĄ
OBOWIĄZKU) WPROWADZAĆ POPRAWKI I/LUB ZMIANY W WITRYNIE,
PRODUKTACH DOSTĘPNYCH W WITRYNIE ORAZ WSZELKICH INNYCH
INFORMACJACH, TREŚCIACH, USŁUGACH, OPROGRAMOWANIU, PRODUKTACH,
DOKUMENTACH I/LUB PROGRAMACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM
DOKUMENCIE.
7. Postanowienia ogólne. Niniejsze Warunki obejmują całość porozumienia między
użytkownikiem a Autodesk w odniesieniu do Witryny oraz zastępują wszelkie uprzednie lub
bieżące komunikaty i propozycje w formie elektronicznej, ustnej bądź pisemnej między
użytkownikiem a Autodesk w odniesieniu do Witryny. Użytkownik niniejszym uznaje, że nie
posiada żadnej mocy ani uprawnień, aby przyjmować lub tworzyć zobowiązania lub
odpowiedzialność w imieniu Autodesk. Jakiekolwiek niewykonanie postanowienia zawartego
w niniejszych Warunkach nie stanowi odstąpienia od tego postanowienia lub żadnego innego
postanowienia niniejszych Warunków. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków
okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z dowolnej przyczyny, takie
postanowienie będzie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków i nie wpłynie na ważność
i wykonalność pozostałych postanowień. Użytkownik nie ma prawa do cesji, przenoszenia lub
sublicencjonowania jakichkolwiek swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych
Warunków bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Autodesk. Autodesk nie ponosi
odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków wskutek przyczyn znajdujących się poza
kontrolą Autodesk.

