
 

 

Ogólne Warunki Sprzedaży Bezpośredniej Autodesk 
  
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Bezpośredniej Autodesk wraz ze znajdującymi zastosowanie 
Warunkami Użytkowania (zdefiniowanymi poniżej) określają warunki załączonej Oferty cenowej dla 
produktów i/lub usług oferowanych przez spółkę Autodesk określoną poniżej („Autodesk”). Z chwilą 
podpisania przez upoważnionych przedstawicieli podmiotu, którego dane zostały zawarte w ofercie 
(„Klienta”), niniejsze warunki wraz ze znajdującymi zastosowanie Warunkami Użytkowania, które 
dotyczą produktów i/lub usług, będących przedmiotem nabycia, stanowią wiążącą umowę pomiędzy 
Autodesk a Klientem („Umowa”). Umowa ta obowiązuje od chwili złożenia podpisu przez Klienta. 
  
1. Płatność. O ile załączona Oferta Cenowa nie stanowi inaczej, termin płatności wynosi 30 dni od daty 
wystawienia faktury, a odroczenie płatności zależy od zgody Autodesk. Z tytułu opóźnienia w płatności 
naliczane będą odsetki w wysokości jednego i pięciu dziesiątych procenta (1,5%) miesięcznie (18% 
rocznie), lub odsetki maksymalne dopuszczalne przez prawo, w zależności od tego, które będą niższe, od 
daty płatności do dnia zapłaty całości kwoty objętej fakturą. Produkty okresowe i internetowe 
(sieciowe) Autodesk są co do zasady udostępniane przez Autodesk na okres roczny; jednakże Autodesk 
może, wedle własnego uznania, poszczególne produkty okresowe i sieciowe (internetowe) udostępniać 
na okresy miesięczne. Jeżeli produkty i usługi wymienione w załączonej Ofercie Cenowej są produktami 
lub usługami dostępnymi na okresy miesięczne, na podstawie comiesięcznych zamówień, Klient wyraża 
zgodę na uiszczanie miesięcznych opłat zaliczkowych po otrzymaniu faktury od Autodesk; jeśli Klient nie 
uiści płatności terminowo, Autodesk może zakończyć udostępnianie Klientowi takich produktów i/lub 
usług. Każdy okres miesięczny ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres miesięczny, 
jednakże na łączny okres nie dłuższy niż dwanaście (12) miesięcy, i wygasa automatycznie gdy: i) Klient 
nie uiści płatności w terminie; ii) Klient pisemnie poinformuje Autodesk z wyprzedzeniem co najmniej 10 
dni o braku zamiaru korzystania z produktu lub/i usługi w kolejnym miesiącu; iii) po upływie okresu 
dwunastu (12) kolejnych miesięcy korzystania z produktu lub/i usługi. Opłata miesięczna za pierwszy 
miesiąc będzie uiszczona proporcjonalnie do okresu korzystania z produktu lub/i usługi w tym miesiącu, 
stosownie do okoliczności konkretnego przypadku. 
  
2. Okres obowiązywania.  Automatyczne odnowienie.  Subskrypcje, usługi konserwacji i/lub usługi 
sieciowe Autodesk są zasadniczo udostępniane przez Autodesk w okresach rocznych; jednakże Autodesk 
może, według wyłącznie własnego uznania, udostępniać pewne subskrypcje, usługi konserwacji i/lub 
usługi sieciowe na okresy miesięczne, kwartalne lub wieloletnie.  W przypadku, gdy w Ofercie Cenowej 
wskazano, że jakiekolwiek subskrypcje, usługi konserwacji i/lub usługi sieciowe podlegają 
automatycznemu odnowieniu lub mają charakter cykliczny, wówczas, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i pod warunkiem wystawienia przez Autodesk faktury za odnowienie na zakończenie okresu 
obowiązywania takich subskrypcji, usług konserwacji i/lub usług sieciowych, wspomniane subskrypcje, 
usługi konserwacji i/lub usługi sieciowe zostaną automatycznie odnowione na kolejne okresy 
obowiązywania o takiej samej długości. Cena za każdy okres odnowienia (cena odnowienia) subskrypcji, 
usług konserwacji i/lub usług sieciowych będzie równa cenie obowiązującej w czasie odnowienia 
(powiększonej o należne podatki). Na koniec aktualnego okresu obowiązywania Autodesk wystawi na 
rzecz Klienta fakturę (fakturę za odnowienie) na kwotę równą cenie odnowienia za kolejny okres 
odnowienia, a Klient zgadza się zapłacić cenę odnowienia w ciągu 30 dni od daty wystawienia wskazanej 
faktury. Jeśli Klient w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury za odnowienie pisemnie zawiadomi 
Autodesk (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
WWSS.GSO.Field.Operations.Specialists@autodesk.com), że Klient nie zgadza się na odnowienie z uwagi 
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na wzrost ceny, Autodesk zakończy subskrypcje i/lub świadczenie usług konserwacji i/lub usług 
sieciowych.  Jeśli Klient nie zapłaci ceny odnowienia w wyznaczonym terminie, Autodesk może 
zakończyć udostępnianie wskazanych subskrypcji, usług konserwacji i/lub usług sieciowych. Klient może 
zrezygnować z automatycznego odnowienia określonych subskrypcji, usług konserwacji i/lub usług 
sieciowych w dowolnej chwili poprzez dostarczenie Autodesk  pisemnego zawiadomienia w terminie nie 
później niż 30 dni przed datą odnowienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
WWSS.GSO.Field.Operations.Specialists@autodesk.com); w takim wypadku okres świadczenia 
subskrypcji, usług konserwacji i/lub usług sieciowych zakończy się z upływem aktualnego okresu 
obowiązywania. Warunki Oferty Cenowej będą obowiązywały w odniesieniu do każdej transakcji 
odnowienia (o ile Klient oraz Autodesk nie ustalili inaczej w formie pisemnej). 
 

3.  Ceny, Opłaty i Podatki. Wszystkie ceny i kwoty płatne przez Klienta na podstawie Umowy nie 
uwzględniają jakichkolwiek podatków, opłat ani innych podobnych opłat publicznoprawnych, które 
mogą zostać nałożone przez jakiekolwiek przepisy prawa, w tym – lecz nie wyłącznie – 
jakiekolwiek  państwowe lub lokalne opłaty od sprzedaży, akcyzowe, podatek od towarów i usług, lub 
podobne należności, oparte zarówno na dostawie, posiadaniu lub używaniu produktów lub usług, 
zawarciu lub wykonaniu Umowy lub też na innej podstawie („Podatki”), za wyjątkiem podatku od 
dochodów, podatku od wartości netto lub opłat franczyzowych ciążących na Autodesk. Takie Podatki, 
których płatnikiem jest Autodesk, będą obciążać Klienta i będą stanowiły osobną pozycję na fakturze, 
chyba że Autodesk otrzyma właściwe potwierdzenie zwolnienia od takich Podatków przed 
przystąpieniem do dostawy. 

4. Dostawa. Jeżeli jakikolwiek produkt objęty załączoną Ofertą Cenową ma zostać wysłany do Klienta, 
zostanie on doręczony do Klienta lub doręczyciela w stanie nieopłaconym, a Klient poniesie wszelkie 
stosowne Podatki, należności i inne koszty, które mogą zostać nałożone po wydaniu doręczycielowi 
przez Autodesk. O ile Klient nie wskazał odmiennie w formie pisemnej, Autodesk wybierze i poinstruuje 
doręczyciela stosownie  do niniejszych uzgodnionych warunków. Koszty dostawy, ubezpieczenie i inne 
koszty, w tym koszty opakowania w szczególny sposób, będą płatne przez Klienta. Autodesk podejmie 
wszelkie gospodarczo uzasadnione starania w celu zminimalizowania opóźnień dostawy, jednakże, o ile 
jakakolwiek dostawa zostanie opóźniona o więcej niż 60 dni, Klient będzie uprawniony do odstąpienia 
od Umowy, a takie odstąpienie nie będzie rodzić jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności stron; 
odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej. Produkty zostaną dostarczone CPT (zgodnie z 
zasadami Incoterms 2010) do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu, którego dotyczy 
załączona Oferta Cenowa. Niezależnie od powyższego, Autodesk zastrzega na swoją rzecz prawo do 
dostarczenia produktów i/lub usług zamówionych na podstawie załączonej Oferty Cenowej poprzez 
udostępnienie takich produktów lub usług do pobrania ich ze strony internetowej wskazanej przez 
Autodesk lub dostępnych przez adres internetowy, oraz (o ile jest to możliwe) przez przesłanie Klientowi 
odpowiednich ważnych numerów seryjnych do takich produktów lub usług. W takim wypadku, dostawa 
nastąpi, gdy taki elektroniczny (zdalny) dostęp do produktów lub usług będzie możliwy przez pobranie 
ze strony internetowej lub poprzez udostępniony Klientowi link, lub (o ile jest to możliwe) odpowiednie 
ważne numery seryjne zostaną wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu. W takim 
wypadku Klient będzie odpowiedzialny za import produktów w formie elektronicznej do kraju Klienta. 
  
5. Warunki korzystania z zamówionych produktów i/lub usług. Wszystkie odniesienia w niniejszych 
Ogólnych Warunkach Sprzedaży Bezpośredniej i załączonej Ofercie Cenowej dotyczące subskrypcji, 
sprzedaży, oferty lub zakupu „produktów” stanowiących oprogramowanie komputerowe oznaczają 
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udzielenie odpowiedniej licencji użytkownika końcowego lub świadczenie usług w stosunku do 
oprogramowania. Klient zgadza się na użytkowanie i korzystanie z każdego z subskrybowanych lub 
nabytych produktów i/lub usług  w zgodzie z warunkami („Warunki Użytkowania”), które są załączone 
do takich produktów lub usług lub zostały w inny sposób wskazane przez Autodesk jako regulujące 
korzystanie z nich i które udostępniono w następującej(-ych) witrynie(-ach) lub jakiejkolwiek witrynie, 
która ją/je zastąpi, lub innej witrynie lub lokalizacji wskazanej przez Autodesk, i które niniejszym ujęto w 
tym odniesieniu:  

 Jeśli Klient posiada licencję na bezterminowe korzystanie z oprogramowania Autodesk: 
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements 

 Jeśli Klient posiada subskrypcję licencji czasowej na oprogramowanie Autodesk: 
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions 

    Jeśli Klient uzyskuje lub odnawia plan konserwacji oprogramowania Autodesk:  
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions 

 Jeśli Klient subskrybuje usługę sieciową: http://www.autodesk.com/company/legal-notices-
trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services 

 Jeśli Klient uzyskuje ofertę wsparcia klasy premium:  
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-
conditions 

 Jeśli Klient nabywa usługi konsultingu lub usługi szkoleniowe: 
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-
governing-the-provision-of-consulting-services 

 Jeśli Klient uzyskuje ofertę przejściowego wsparcia, konserwacji lub świadczenia usług:  
       http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions 
  
6. Ograniczenie odpowiedzialności. Maksymalna skumulowana i łączna odpowiedzialność Autodesk i jej 
oddziałów, podmiotów zależnych od lub powiązanych z Autodesk, jak też jej pracowników, 
przedstawicieli i zarządców, za wszelkie koszty, straty lub szkody, wynikające z Umowy lub związane z 
nią w jakikolwiek sposób, których podstawą jest zarówno odpowiedzialność umowna, jak i 
odpowiedzialność deliktowa (w tym niedbalstwo) lub też jakakolwiek inna, jest ograniczona wyłącznie 
do odpowiedzialności za szkody rzeczywiste poniesione bezpośrednio przez Klienta, a jej wysokość jest 
ograniczona do równowartości opłat licencyjnych lub innych opłat uiszczonych przez Klienta na rzecz 
Autodesk, jednakże do kwoty nie wyższej niż sto tysięcy dolarów amerykańskich (100.000,00 USD). 
Ponadto, w jakimkolwiek wypadku żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za szkody o charakterze 
szczególnym, szkody pośrednie, przypadkowe lub za utracone korzyści, utracone dochody, niewykonane 
umowy, odszkodowania na rzecz klientów, niemożność użytkowania programów lub korzystania z usług, 
utratę danych, zakłócenia w prowadzeniu działalności, koszty zastępczych produktów i usług, jak też za 
niemożność osiągnięcia oczekiwanych oszczędności nawet jeżeli były one wskazywane lub były 
racjonalnie oczekiwane, a także do ponoszenia odpowiedzialności o charakterze sankcyjnym i 
restrykcyjnym, a także zadośćuczynienia za krzywdę lub nawiązki. Klient przyjmuje do wiadomości, że 
opłaty sprawiedliwie, rzetelnie i uczciwie odzwierciedlają taki podział ryzyka i odpowiedzialności 
pomiędzy stronami. Niniejsze ograniczenia stosuje się bez względu na brak osiągnięcia celu 
odszkodowawczego przez zastosowanie tak ograniczonego środka naprawienia szkody. 
  
Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że produkty i usługi Autodesk stanowią komercyjne 
narzędzia profesjonalne, które nie są przeznaczone do użytku domowego ani konsumenckiego. 
Jednakże w sytuacji, gdy ograniczenie przez Autodesk przysługujących Klientowi środków prawnych 
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zgodnie z opisem w tej części dokumentu nie jest dozwolone w ramach obowiązującego prawa lub gdy 
jakiekolwiek gwarancje lub rękojmie są narzucone ustawowo w odniesieniu do Umowy i nie mogą 
zostać wyłączone, wówczas, w jak największym zakresie dopuszczalnym przez prawo, całkowita 
odpowiedzialność Autodesk i jedyne środki prawne przysługujące Klientowi będą zawierać się w 
poniższym zakresie (zależnie od decyzji Autodesk): (i) w przypadku towarów – dowolne jedno lub więcej 
spośród następujących rozwiązań: (a) wymiana towarów lub dostarczenie ekwiwalentnych towarów; (b) 
naprawa towarów; (c) opłacenie kosztów wymiany towarów lub innych podobnych towarów; lub (d) 
opłacenie kosztów zlecenia wymiany towarów; lub (ii) w przypadku usług: (a) ponowne świadczenie 
usług; lub (b) opłacenie kosztów ponownego świadczenia usług. 
 
7. Kontrola eksportu. W zgodzie z prawem i regulacjami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz 
prawem i regulacjami innych krajów, dotyczącymi handlu międzynarodowego, Klient i jego pracownicy, 
agenci i osoby trzecie, zobowiązani są nie ujawniać, nie wywozić lub nie eksportować, bezpośrednio lub 
pośrednio, jakiegokolwiek produktu, dokumentacji lub danych technicznych (w tym ich bezpośrednich 
produktów) dostarczonych lub świadczonych na podstawie Umowy, do jakiegokolwiek kraju, podmiotu 
lub innej strony, która jest nieuprawniona do uzyskania takich produktów lub danych na podstawie 
prawa lub regulacji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w tym także okresowo uaktualnianych i 
zmienianych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych lub Departament Skarbu Stanów 
Zjednoczonych, lub na podstawie regulacji prawnych, którym podlega Klient. Klient będzie wyłącznie 
odpowiedzialny za: (i) postępowanie zgodnie ze wskazanymi prawami i regulacjami oraz (ii) 
monitorowanie jakichkolwiek zmian tych praw i regulacji. 
 
8. Informacje poufne. Klient zobowiązany jest zatrzymać w tajemnicy wszelkie informacje cenowe i 
gospodarcze przekazane przez Autodesk w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Obowiązek 
zachowania poufności nie obejmuje: a) informacji, które są dostępne publicznie w okresie ich 
przekazania lub które zostaną podane do publicznej wiadomości bez naruszenia obowiązku poufności 
zaciągniętego niniejszą klauzulą; b) informacji otrzymanych zgodnie z prawem od osoby trzeciej bez 
naruszenia obowiązku poufności; oraz c) informacji, które Klient może wykazać jako będące w jego 
posiadaniu w chwili ich przekazania. 
 
9. Siła wyższa. Zarówno Autodesk, jak i Klient nie będą ponosić odpowiedzialności w przypadku 
niezastosowania się przez nich do którychkolwiek z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży 
Bezpośredniej, poza zobowiązaniem do zapłaty, jeśli zostanie wykazane, że takie niezastosowanie się 
jest bezpośrednim rezultatem strajku, lokautu, działania siły wyższej, kradzieży, stanu wyjątkowego lub 
jakiejkolwiek innej przyczyny lub wydarzenia znajdującego się poza ich bezpośrednią kontrolą. 
 
10.  Niewypłacalność i naruszenie Umowy. Jeśli Klient nie dokona płatności jakiejkolwiek należnej 
kwoty lub jeśli w odniesieniu do Klienta, jego mienia lub aktywów zastosowano jakąkolwiek formę 
przymusowego zabezpieczenia lub egzekucji, lub jeśli Klient podejmie działania mające na celu 
samodzielne zbieranie głosów za zawarciem układu z wierzycielami, Autodesk będzie uprawniona w 
dowolnym czasie do wypowiedzenia Umowy zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków 
Sprzedaży Bezpośredniej (włączając m.in. mające zastosowanie Warunki Użytkowania, które załączono 
do subskrybowanych lub zakupionych produktów i/lub usług), nie ograniczając prawa Autodesk do 
uzyskania odszkodowania pieniężnego. 
 
11. Zrzeczenie się praw.  Zaniechanie egzekwowania jakichkolwiek zapisów niniejszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży Bezpośredniej przez Autodesk pozostanie bez wpływu na prawo Autodesk do 



egzekwowania jakichkolwiek innych zapisów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Bezpośredniej 
ani egzekwowania któregokolwiek z takich zapisów w przyszłości. 
 
12. Produkty innych dostawców.  Jakikolwiek sprzęt i/lub oprogramowanie innych dostawców, które 
są dostarczane przez Autodesk w celu ich użycia w połączeniu z produktami Autodesk, podlega 
warunkom innych dostawców i/lub umów licencyjnych zawartych między Klientem a innym dostawcą. 
Sprzęt oraz oprogramowanie innych dostawców jest dostarczane przez Autodesk „w takim stanie, w 
jakim się znajduje”, bez żadnej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Jakiekolwiek oświadczenia lub 
gwarancje dotyczące takiego sprzętu lub oprogramowania innych dostawców, jeśli są udzielane, będą 
miały jedynie taką postać, w jakiej udzielają ich  inni dostawcy, i w jakiej dotyczą tych produktów. 
Wszelkie oświadczenia, gwarancje i inne podobne zobowiązania w odniesieniu do sprzętu i 
oprogramowania innych dostawców wynikają dla Klienta i przysługują Klientowi bezpośrednio od 
innych dostawców, a Autodesk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek takie 
oświadczenia, gwarancje, zobowiązania lub ich brak. 
 

13. Przenoszenie praw; cesja.  Autodesk może przenieść wszystkie lub którekolwiek ze swoich praw lub 
zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Bezpośredniej i będą one 
wiążące dla odpowiednich następców prawnych i uprawnionych cesjonariuszy Autodesk, służyć ich 
korzyści i przez nich egzekwowalne. Klient nie może przenosić całości ani też jakichkolwiek zobowiązań 
Klienta wynikających z Umowy bez wyraźnej pisemnej zgody Autodesk. 
 
14. Wyłączność Umowy. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do jej 
przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia, uzgodnienia, wyniki negocjacji i 
rozmów, zarówno ustnych jak i pisemnych, pomiędzy stronami, a wszelkie gwarancje, zapewnienia, 
oświadczenia i umowy pomiędzy stronami, pozostające w związku z przedmiotem Umowy, za wyjątkiem 
wyraźnie wskazanych w treści Umowy, przestają strony wiązać. Klient przyjmuje do wiadomości i 
oświadcza, że jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki wskazane przez Klienta w zamówieniu 
złożonym przez niego, w tym objęte treścią zamówienia, nie będą miały zastosowania do Umowy i nie 
będą wiązały Autodesk, o ile nie zostaną wyraźnie przyjęte w formie pisemnej przez upoważnionego 
przedstawiciela Autodesk. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: i) Autodesk nie jest 
zobowiązana do wprowadzenia oraz do postępowania w zgodzie z jakimikolwiek planami biznesowymi 
lub produktowymi, strategiami produktowymi i przewidywanymi specyfikacjami produktowymi, jakie 
mogły być przedmiotem rozmów pomiędzy Autodesk a Klientem, w tym tych omawianych stosownie do 
porozumień o zachowaniu poufności; ii) jakiekolwiek oświadczenia Autodesk, w tym te związane ze 
wskazanymi planami, nie są traktowane jako obietnica lub gwarancja późniejszych dostaw produktów, 
usług lub ich charakterystyki; oraz iii) Klient nie podejmuje decyzji o nabyciu polegając na 
oświadczeniach Autodesk złożonych w odniesieniu do takich planów lub jakichkolwiek innych 
oświadczeniach Autodesk. 
 
15. Nieważność i bezskuteczność postanowień Umowy. Jeśli oraz w stopniu, w jakim którykolwiek zapis 
Umowy zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny, niewykonalny lub bezskuteczny, w całości 
lub w części, na mocy obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu, zapis taki lub taka jego część będą 
uznawane za zmienione w stopniu niezbędnym do osiągnięcia zgodności z obowiązującym prawem, tak 
aby w maksymalnym stopniu odzwierciedlać zamiar stron. Niezgodność z prawem, nieważność lub 
niewykonalność takiego zapisu nie będzie miała żadnego wpływu na zgodność z prawem, ważność lub 
wykonalność dowolnego innego zapisu Umowy. 
 



16. Prawo właściwe. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą 
podlegać sądom polskim i będą prowadzone wyłącznie przed sądami polskimi. Strony zgodnie ustalają 
wyłączną jurysdykcję sądów polskich. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy. W przypadku uznania 
przez sąd lub inny właściwy organ jakichkolwiek postanowień Umowy za nieważne lub bezskuteczne, 
takie postanowienie Umowy będzie wykonywalne w największym dopuszczalnym zakresie, a wszelkie 
pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne. 
Dodatkowe istotne warunki, zastrzeżenia gwarancyjne i ograniczenia odpowiedzialności Autodesk, 
zawarte są w znajdujących zastosowanie Warunkach Użytkowania, które stanowią element Umowy 
przez odwołanie się do nich w jej treści. Klient swoim podpisem złożonym na ofercie potwierdza, że 
zostały mu doręczone niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Bezpośredniej Autodesk, rozumie wszelkie 
warunki niniejszej Umowy i wyraża zgodę na związanie się nimi. 
 
17. Postanowienia pozostające w mocy. Pomimo wygaśnięcia Umowy, punkty 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 
i 16 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Bezpośredniej Autodesk pozostają w mocy i nadal wiążą 
strony. 
  

 
 

 


