
 

 

 

Warunki szczególne odnoszące się do  

wcześniejszej Licencji wieczystej z zamianami planu obsługi na subskrypcję 

 

Niniejsze Warunki szczególne dotyczące jedynie ofert zamiany określonego wcześniejszego modelu Licencji 
wieczystej na subskrypcję („Warunki zamiany na Subskrypcję zastępującą wcześniejszą licencję”) modyfikują 
i uzupełniają Warunki korzystania z usług Autodesk oraz stanowią ich poprawkę, jak przewidziano w niniejszym 
dokumencie. Warunki korzystania z usług Autodesk, z wyjątkiem modyfikacji wprowadzanych przez niniejsze 
Warunki zamiany na Subskrypcję zastępującą wcześniejszą licencję, pozostają w mocy. Terminy pisane wielką 
literą, które nie są zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie podane w Warunkach korzystania 
z usług Autodesk, o ile nie wskazano inaczej. 

1. Definicje.  

„Poprzednia wersja objęta planem obsługi w ramach wcześniejszej licencji” oznacza poprzednią wersję 
Oprogramowania Autodesk, które nie znajduje się wśród odpowiednich Poprzednich wersji objętych planem 
obsługi na bieżącej Liście kwalifikujących się produktów w poprzedniej wersji objętych planem obsługi, ale mimo to 
kwalifikuje się jako odpowiednia Poprzednia wersja objęta planem obsługi, ponieważ Użytkownik (a) wcześniej 
posiadał licencję i zainstalował kopię oraz używał poprzedniej wersji, a także (b) instalacja i używanie przez 
Użytkownika kopii tej wersji nie wykracza poza całkowitą liczbę licencji na instalację i używanie tej wersji, do której 
Użytkownik pierwotnie był uprawniony. Jeśli na przykład w 2012 r. Użytkownik kupił pięć (5) bezterminowych 
licencji na oprogramowanie Autodesk AutoCAD 2013, wykupił również plan obsługi dotyczących tych licencji 
i regularnie odnawiał prawo do obsługi do chwili obecnej, może zainstalować nie więcej niż pięć (5) kopii wersji 
2013 i używać ich jako Poprzednich wersji objętych planem obsługi, nawet jeśli później kupił dodatkowe licencje 
nowszych wersji oprogramowania AutoCAD. 

„Poprzednia wersja objęta planem obsługi na liście” oznacza poprzednią wersję Oprogramowania, która znajduje 
się wśród kwalifikujących się Poprzednich wersji objętych planem obsługi na bieżącej Liście kwalifikujących się 
produktów w poprzedniej wersji objętych planem obsługi. 

„Poprzednia wersja objęta Subskrypcją zastępującą wcześniejszą licencję” oznacza Oprogramowanie w przypadku 
poprzedniej wersji znajdującej się na Liście kwalifikujących się produktów w poprzedniej wersji objętych 
subskrypcją w przypadku Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję Użytkownika. 

„Uprawnienie wynikające z Licencji wieczystej” oznacza nieograniczone czasowo prawo do instalacji 
Oprogramowania oraz wszelkich powiązanych materiałów licencjonowanych, o ile są dostępne, a także używanie 
ich na podstawie Umowy na licencję i usługi Autodesk, w przypadku której Oprogramowanie jest również objęte 
bieżącym Planem obsługi Autodesk oraz kwalifikuje się do migracji do Subskrypcji zastępującej wcześniejszą 
licencję, zdefiniowanej poniżej. 

„Subskrypcja zastępująca wcześniejszą licencję” oznacza subskrypcję oprogramowania Autodesk stanowiącego 
zamiennik oraz całkowitą i zupełną zamianę przedmiotu Uprawnienia wynikającego z Licencji wieczystej 
użytkownika, które zostało zapewnione Użytkownikowi, stronie, która nabyła niniejszą subskrypcję 
Oprogramowania, za którą Autodesk na ogół pobiera oddzielną opłatę i którą udostępnia klientom wyłącznie 
w ramach Programu relacji. To, czy subskrypcja danego oprogramowania Autodesk stanowi Subskrypcję 
zastępującą wcześniejszą licencję oraz czy Użytkownik spełnia warunki konieczne do zakupu danej Subskrypcji 
zastępującej wcześniejszą licencję, jest określane przez firmę Autodesk. 

  



 

 

2. Skutki zamiany planu obsługi na subskrypcję.  

2.1 Wygaśnięcie praw: jeżeli firma Autodesk lub sprzedawca dostarczy użytkownikowi Subskrypcję zastępującą 
wcześniejszą licencję, po rozpoczęciu jej obowiązywania natychmiast wygasają wszystkie prawa udzielone 
poprzednio w odniesieniu do Uprawnienia wynikającego z Licencji wieczystej, które zastępuje Subskrypcja 
zastępująca wcześniejszą licencję, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na ich wygaśnięcie bez dalszego 
powiadomienia przez firmę Autodesk.  

2.2 Zakończenie korzystania na zasadach Licencji wieczystej. Po wygaśnięciu Uprawnienia wynikającego z Licencji 
wieczystej po rozpoczęciu obowiązywania Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję (a) Użytkownik musi 
natychmiast całkowicie zaprzestać korzystania z Uprawnienia wynikającego z Licencji wieczystej oraz (b) 
Użytkownik przestaje mieć prawo do instalacji oraz używania materiałów licencjonowanych lub korzystania z nich 
w inny sposób (zgodnie z definicją podaną w odpowiedniej Umowie na licencję i usługi Autodesk) na warunkach 
Uprawnienia wynikającego z Licencji wieczystej, które wygasło („Oryginalne materiały licencjonowane”).  

2.3 Wygaśnięcie praw wynikających z Planu obsługi. Po rozpoczęciu obowiązywania Subskrypcji zastępującej 
wcześniejszą licencję Użytkownik traci prawo do instalacji oraz używania jakiegokolwiek Oprogramowania (w tym 
między innymi Oprogramowania dostarczanego jako Poprzednia wersja objęta planem obsługi na liście lub 
Poprzednia wersja objęta planem obsługi w ramach wcześniejszej licencji) oraz korzystania z niego w inny sposób 
na warunkach wygasającego Planu obsługi („Oryginalny plan obsługi”). 

2.4 Obowiązywanie warunków Subskrypcji. Po rozpoczęciu obowiązywania Subskrypcji zastępującej wcześniejszą 
licencję prawo Użytkownika do instalacji i używania Oprogramowania będzie zgodne postanowieniami Umowy na 
usługi Autodesk oraz wszelkich Warunków korzystania z subskrypcji, które dotyczą Subskrypcji zastępującej 
wcześniejszą licencję Użytkownika, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszymi Warunkami zamiany 
subskrypcji na Subskrypcję zastępującą wcześniejszą licencję. Po rozpoczęciu obowiązywania Subskrypcji 
zastępującej wcześniejszą licencję Użytkownik musi skonfigurować oraz aktywować swoją Subskrypcję zastępującą 
wcześniejszą licencję i przypisać Uprawnionych użytkowników, jeśli jest to wymagane.  

2.5 Wymagania dotyczące dezinstalacji. Z wyjątkiem sytuacji przedstawionej poniżej w sekcji zatytułowanej 
„Wyjątki od wymogów dotyczących dezinstalacji” Użytkownik zgadza się odinstalować i zniszczyć lub zwrócić firmie 
Autodesk bądź sprzedawcy, od którego je zakupił, wszelkie kopie Oryginalnych materiałów licencjonowanych 
i wszystkie kopie Oprogramowania dostarczonego Użytkownikowi zgodnie z Oryginalnym planem obsługi, w tym 
między innymi Poprzednie wersje objęte obsługą na liście i Poprzednie wersje objęte obsługą w ramach 
wcześniejszej licencji, w terminie 120 dni od rozpoczęcia Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję. Firma 
Autodesk zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika udowodnienia w satysfakcjonujący sposób, że 
wszystkie kopie wszelkich Oryginalnych materiałów licencjonowanych, Poprzednich wersji objętych planem obsługi 
na liście i Poprzednich wersji objętych obsługą w ramach wcześniejszej licencji zostały odinstalowane i, jeśli firma 
Autodesk tego wymaga, zniszczone lub zwrócone firmie Autodesk lub sprzedawcy, od którego je nabyto. 

2.6 Niewygasła obsługa — prawa eksterytorialne. Jeżeli Użytkownikowi przysługują Globalne prawa 
eksterytorialne lub Regionalne prawa eksterytorialne i okres ich obowiązywania wykracza poza datę wygaśnięcia 
Oryginalnego planu obsługi, takie prawa eksterytorialne wygasają w momencie rozpoczęcia Subskrypcji 
zastępującej wcześniejszą licencję. 

  



 

 

3. Wyjątki od wymogów dotyczących dezinstalacji. 

3.1 Oryginalne materiały licencjonowane. Jeżeli Użytkownik nie chce odinstalować Oryginalnych materiałów 
licencjonowanych po rozpoczęciu Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję, może pozostawić zainstalowane 
Oryginalne materiały licencjonowane pod warunkiem, że wyrazi zgodę na wszystkie poniższe wymogi i spełni je 
całkowicie i ściśle: 

(a) Oryginalne materiały licencjonowane mogą obejmować wyłącznie Oprogramowanie, które jest też 
uwzględnione w Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję; 

(b) W ciągu 120 dni od rozpoczęcia Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję Użytkownik musi odinstalować 
i zniszczyć lub zwrócić firmie Autodesk bądź sprzedawcy, od którego je zakupił, wszelkie kopie Oryginalnych materiałów 
licencjonowanych w przypadku Oprogramowania nieobjętych Subskrypcją zastępującą wcześniejszą licencję; 

(c) Jeśli Użytkownik zainstaluje Oprogramowanie w ramach Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję, musi 
niezwłocznie i na stałe zaprzestać korzystania z odpowiedniego Oprogramowania w odniesieniu do Oryginalnego 
planu obsługi i Oryginalnych materiałów licencjonowanych, a ponadto w ciągu 120 dni od zainstalowania 
Oprogramowania objętego Subskrypcją zastępującą wcześniejszą licencję użytkownik musi odinstalować wszystkie 
Oryginalne materiały licencjonowane i Oprogramowanie objęte Oryginalnym planem obsługi. Aby uniknąć 
wątpliwości: Użytkownik nie może w jakimkolwiek momencie korzystać jednocześnie z Oprogramowania objętego 
Subskrypcją zastępującą wcześniejszą licencję i z Oryginalnych materiałów licencjonowanych oraz 
Oprogramowania objętego Oryginalnym planem obsługi; 

(d) Użytkownik niezwłocznie wykona wszelkie instrukcje firmy Autodesk dotyczące modyfikacji Oryginalnych 
materiałów licencjonowanych, w tym między innymi instrukcje dotyczące aktualizacji plików licencji Oryginalnych 
materiałów licencjonowanych w systemach Użytkownika oraz aktualizacji numerów seryjnych, aby były zgodne 
z Subskrypcją zastępującą wcześniejszą licencję; 

(e) Użytkownik potwierdza i akceptuje, że jakkolwiek firma Autodesk zezwala mu na pozostawienie 
zainstalowanych Oryginalnych materiałów licencjonowanych, prawo dostępu do Oryginalnych materiałów 
licencjonowanych i korzystania z nich nie podlega już Uprawnieniu wynikającemu z Licencji wieczystej, a wyłącznie 
odpowiednim Warunkom korzystania z usług Autodesk ze zmianami zgodnie z niniejszymi Warunkami zamiany na 
Subskrypcję zastępującą wcześniejszą licencję, co obejmuje między innymi ograniczony czasowo, związany 
z określonym czasem charakter Subskrypcji zastępującej poprzednią wcześniejszą licencję; 

(f) W przypadku, gdy Użytkownik musi ponownie zainstalować Oprogramowanie będące częścią Oryginalnych 
materiałów licencjonowanych, których zdecydował się nie odinstalowywać zgodnie z postanowieniami niniejszej 
sekcji 3.1 z dniem rozpoczęcia Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję (na przykład w związku z awarią lub 
koniecznością odświeżenia systemu), Użytkownik musi zainstalować Oprogramowanie w ramach Subskrypcji 
zastępującej wcześniejszą licencję zamiast ponownie instalować Oryginalne materiały licencjonowane;  

(g) Na żądanie firmy Autodesk Użytkownik zgadza się niezwłocznie odinstalować Oryginalne materiały 
licencjonowane i zastąpić je, instalując Oprogramowanie w ramach Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję. 

3.2 Obsługa poprzednich wersji. Jeżeli użytkownik nie chce odinstalować Oprogramowania w przypadku 
Poprzednich wersji objętych obsługą na liście lub Poprzednich wersji objętych obsługą dostarczonych w ramach 
licencji zgodnej z Oryginalnym planem obsługi (zbiorczo i osobno określanych jako „Poprzednie wersje w ramach 
Oryginalnego planu obsługi”) po rozpoczęciu Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję, może pozostawić 
zainstalowane Oryginalne materiały licencjonowane pod warunkiem, że wyrazi zgodę na wszystkie poniższe 
wymogi i spełni je całkowicie i ściśle: 

(a) Poprzednie wersje w ramach Oryginalnego planu obsługi mogą obejmować wyłącznie Oprogramowanie, które 
jest też uwzględnione w Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję; 

(b) W ciągu 120 dni od rozpoczęcia Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję Użytkownik musi odinstalować 
i zniszczyć lub zwrócić firmie Autodesk bądź sprzedawcy, od którego je zakupił, wszelkie kopie Poprzednich wersji 



 

 

w ramach Oryginalnego planu obsługi w przypadku Oprogramowania, które nie jest objęte Subskrypcją zastępującą 
wcześniejszą licencję; 

(c) Jeśli Użytkownik zainstaluje Poprzednią wersję objętą Subskrypcją zastępującą wcześniejszą licencję, musi 
niezwłocznie i na stałe zaprzestać korzystania z wszelkich Poprzednich wersji objętych planem obsługi na liście lub 
Poprzednich wersji objętych planem obsługi w ramach wcześniejszej licencji, a ponadto w ciągu 120 dni od 
zainstalowania Poprzedniej wersji objętej Subskrypcją zastępującą wcześniejszą licencję Użytkownik musi 
odinstalować wszelkie Poprzednie wersje objęte planem obsługi na liście lub Poprzednie wersje objęte planem 
obsługi w ramach wcześniejszej licencji. Aby uniknąć wątpliwości: Użytkownik nie może korzystać jednocześnie 
z Poprzedniej wersji objętej Subskrypcją zastępującej wcześniejszą licencję i z odpowiedniej Poprzedniej wersji 
objętej planem obsługi na liście lub Poprzedniej wersji objętej planem obsługi w ramach wcześniejszej licencji; 

(d) Użytkownik niezwłocznie wykona wszelkie instrukcje firmy Autodesk dotyczące modyfikacji Poprzednich wersji 
w ramach Oryginalnego planu obsługi, co może obejmować między innymi instrukcje dotyczące aktualizacji plików 
licencji Poprzednich wersji w ramach Oryginalnego planu obsługi w systemach Użytkownika oraz aktualizacji 
numerów seryjnych, aby były zgodne z Subskrypcją zastępującą wcześniejszą licencję;  

(e) Użytkownik potwierdza i akceptuje, że chociaż firma Autodesk zezwala mu na pozostawienie zainstalowanych 
Poprzednich wersji w ramach Oryginalnego planu obsługi, prawo dostępu do Poprzednich wersji w ramach 
Oryginalnego planu obsługi i korzystania z nich nie podlega już wcześniejszej Umowie dotyczącej planu obsługi, 
a wyłącznie odpowiednim Warunkom korzystania z usług Autodesk ze zmianami zgodnie z niniejszymi Warunkami 
zamiany na Subskrypcję zastępującą wcześniejszą licencję, co obejmuje między innymi ograniczony czasowo, 
związany z określonym czasem charakter Subskrypcji zastępującej poprzednią wcześniejszą licencję; 

(f) Użytkownik potwierdza i akceptuje, że firma Autodesk nie ma obowiązku dostarczenia Użytkownikowi nowych 
nośników ani zapewnienia możliwości ponownego pobrania drogą elektroniczną bądź nowej aktywacji Poprzednich 
wersji w ramach Oryginalnego planu obsługi, a Użytkownik nie jest upoważniony do żądania takich materiałów od 
firmy Autodesk;  

(g) Na żądanie firmy Autodesk Użytkownik zgadza się niezwłocznie odinstalować Poprzednie wersje w ramach 
Oryginalnego planu obsługi i zastąpić je, instalując Oprogramowanie tylko w przypadku Poprzednich wersji 
wymienionych na odpowiedniej Liście poprzednich produktów kwalifikujących się do subskrypcji, na potrzeby 
Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję. 

4. Data rozpoczęcia Subskrypcji zastępującej poprzednią licencję. 

Na potrzeby niniejszej Umowy data rozpoczęcia Subskrypcji zastępującej wcześniejszą licencję zostanie określona 
przez firmę Autodesk zgodnie z jej zasadami dotyczącymi wprowadzania Subskrypcji zastępujących wcześniejsze 
licencje do systemów firmy Autodesk. Zwykle jest to dzień po wygaśnięciu Planu obsługi wygasłego Uprawnienia 
wynikającego z Licencji wieczystej albo inna data wyznaczona przez firmę Autodesk.  


