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UMOWA O UŻYTKOWANIE WITRYNY
INTERNETOWEJ
1. PRZYJĘCIE WARUNKÓW
Spółka Kyäni i podmioty z nią stowarzyszone (łącznie określane mianem Kyäni) zapewnia dostęp do
Witryny Internetowej pod adresem www.Kyäni.net, z zastrzeżeniem warunków i akceptacji przez
Użytkownika niniejszej Umowy o użytkowanie Witryny Internetowej (dalej zwanej „Umową”). Kyäni może
od czasu do czasu zmieniać niniejszą Umowę zgodnie ze swoim wyłącznym uznaniem, bez obowiązku
zawiadomienia Użytkownika. Powinni Państwo często przeglądać niniejszą Umowę by dowiadywać się o
ewentualnych zmianach w Polityce.
Uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, ramkowanie, używanie i linkowanie do Witryny Internetowej firmy
Kyäni (dalej określana mianem „Witryna”) powoduje otrzymanie statusu Użytkownika, zgodnie z definicją
zawartą w poniższej sekcji 2 i nakłada na Państwa obowiązek przestrzegania niniejszej Umowy. Co
więcej godzą się Państwo na związanie wszelkimi wytycznymi, zasadami, warunkami korzystania z
usługi, polityką dopuszczalnego użytkowania, polityką prywatności oraz innymi wskazanymi
postanowieniami umownymi. W razie konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy i
postanowieniami innych umów, zasad, polityk lub warunków użytkowania pierwszeństwo będą miały
postanowienia niniejszej Umowy.

2. RODZAJE UŻYTKOWNIKÓW
Każda osoba uzyskująca dostęp do Witryny Kyäni, przeglądająca ją lub wykorzystująca w inny sposób,
manualnie lub z użyciem komputera, urządzenia przenośnego, komputera kieszonkowego lub innego
automatycznego urządzenia lub programu będzie uważany za „Użytkownika” w rozumieniu niniejszej
Umowy.

3. PRYWATNOŚĆ
Przyznają Państwo, że przeczytali i zrozumieli warunki Internetowej Polityki Prywatności firmy Kyäni,
dostępnej pod adresem www.Kyäni.net, warunki której zostają włączone do tego dokumentu poprzez
odniesienie tak, jak gdyby były w nim zawarte.
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4. KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY
Rozumieją Państwo, że Kyäni nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania z
Witryny będą wolne od wirusów, robaków i innych rodzajów programów, których celem jest uszkodzenie
urządzenia lub niewłaściwe i bezprawne pobranie Państwa danych lub informacji. Są Państwo
odpowiedzialni za wdrożenie stosownych procedur i zabezpieczeń, które zaspokoją ich indywidualne
potrzeby w zakresie dokładności pobieranych i wysyłanych danych, a także będą utrzymywać środki
niezależne od Witryny Kyäni, potrzebne do odtworzenia utraconych danych.

5. INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU
Nie wolno Państwu używać urządzeń, oprogramowania ani procedur, które ingerują we właściwe
działanie Witryny. Nie wolno Państwu podejmować działań, które nadmiernie obciążą infrastrukturę
wykorzystywaną do efektywnego działania Witryny, m.in wysyłać niezamawianej korespondencji e-mail
(tzw. „spam”).

6. RYZYKO, KORZYSTANIE Z INTERNETU
PRZYJMUJĄ PAŃSTWO CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI I RYZYKA WIĄŻĄCEGO SIĘ Z
KORZYSTANIEM Z SIECI WWW I INTERNETU. PRZYZNAJĄ PAŃSTWO I GODZĄ SIĘ, ŻE
WSZYSTKIE PRZESYŁANE MATERIAŁY I TRANSMISJE DANYCH MOGĄ BYĆ PRZECHWYCONE I
WYKORZYSTANE PRZEZ NIEUPOWAŻNIONE OSOBY, A WIĄŻĄCE SIĘ Z TYM RYZYKO OBCIĄŻA
WYŁĄCZNIE PAŃSTWA.

7. Brak Gwarancji
Kyäni NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, OŚWIADCZEŃ
ANI ZAPEWNIEŃ (JAK NP. GWARANCJE DOTYCZĄCE TYTUŁU, NIENARUSZANIA LUB
DOMNIEMANE GWARANCJE POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) W
ODNIESIENIU D WITRYNY, JEJ TREŚCI ORAZ WSZELKICH TOWARÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH
POPRZEZ WITRYNĘ LUB OGÓLNIE PRZEZ INTERNET, CHYBA ŻE WITRYNA MÓWI O TYM
WPROST W ODNIESIENIU DO KONKRETNEGO PRODUKTU LUB USŁUGI, A Kyäni NIE BĘDZIE
ODPOWIADAĆ ZA KOSZTY LUB SZKODY WYNIKŁE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z
TRANSAKCJI ZAWARTYCH POPRZEZ WITRYNĘ. NIEKTÓRE STANY/KRAJE MOGĄ ZABRANIAĆ
ZRZECZENIA SIĘ Z GWARANCJI DOMYŚLNYCH, W TAKIM PRZYPADKU ZRZECZENIE TO MOŻE
NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO PAŃSTWA. Kyäni NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB USŁUGA
ZASPOKOJĄ POTRZEBY KLIENTA LUB ŻE WITRYNA LUB USŁUGA BĘDĄ WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ
LUB BŁĘDÓW BĄDŹ, ŻE USTERKI NA WITRYNIE ZOSTANĄ POPRAWIONE. WITRYNA I JEJ TREŚĆ
ORAZ USŁUGI UDOSTĘPNIONE NA WITRYNIE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI I
DOSTĘPNE JEDYNIE W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI.

8. PRZERWY W DZIAŁANIU SYSTEMU
Kyäni okresowo prowadzi planowane przerwy w działaniu systemu na potrzeby konserwacji lub dla
innych celów. Może także dochodzić do nieplanowanych przerw w działaniu systemu. Kyäni nie będzie
ponosić odpowiedzialności za skutki niedostępności Witryny ani za utratę danych lub transakcji wywołane
planowaną lub nieplanowaną przerwą w działaniu systemu lub wywołaną nim zwłokę, niewłaściwe
doręczenie lub niedoręczenie informacji, spowodowane taką przerwą w działaniu systemu ani działaniami
2

Umowa o użytkowanie Witryny Internetowej

osób trzecich lub innymi przerwami w działaniu dostawców hostingu lub infrastruktury Internetu i sieci
zewnętrznej w stosunku do Witryny.

9. OCHRONA CYWILNOPRAWNA
Godzą się Państwo zwolnić z odpowiedzialności, chronić i zabezpieczyć Kyäni i jej przedstawicieli,
dyrektorów, pracowników i agentów przed roszczeniami, żądaniami, działaniami, kosztami,
odpowiedzialnością, stratami i szkodami (włącznie z honorarium prawnika) wynikającymi z (i) Państwa
używania, niewłaściwego używania i nadużywania Witryny, (ii) Państwa korzystania lub zakupów usług
lub towarów poprzez Witrynę, lub (iii) naruszą Państwo któreś z postanowień niniejszej Umowy. Będą
Państwo współpracować w takim zakresie, jaki będzie rozsądnie wymagany do obrony Kyäni przed
wszelkimi roszczeniami. Kyäni zastrzega sobie prawo, by na swój własny koszt podjąć wyłączną obronę i
kontrolę w każdej sprawie, w której zobowiązali się do zabezpieczenia jej przed odpowiedzialnością, a
Państwo nie mogą w żadnym wypadku zawrzeć ugody lub uregulować roszczenia bez pisemnej zgody
Kyäni.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Treść Witryny, jak np. tekst, grafiki, logo, klipy audio, wideo, zdjęcia, oprogramowanie i inne informacje
(„Treść”) stanowią własność Kyäni i/lub podmiotów z nią stowarzyszonych lub partnerów i podlega
ochronie federalnych i międzynarodowych przepisów prawa autorskiego, prawa znaków handlowych i
innych praw własności. Prawa te są chronione niezależnie od formatu, medium i technologii zarówno
istniejących obecnie, jak i wynalezionych w przyszłości. Mogą Państwo drukować i pobierać porcje
materiałów z różnych części Witryny, wyłączne na własny, niekomercyjny użytek, użytek w obrębie swojej
organizacji lub w inny dozwolony sposób. Nie wolno przedrukowywać, re-publikować, modyfikować ani
dystrybuować żadnej części Treści, bez wyraźnej, pisemnej zgody Kyäni. Nie wolno Państwu i niniejsza
Umowa nie pozwala im na reprodukowanie, odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilowanie,
dezasemblowanie, modyfikowanie, transmitowanie, sprzedawanie, dystrybuowanie, licencjonowanie ani
tworzenie utworów na bazie tej Witryny. Niektóre treści mogą być publikowane na licencji udzielonej
przez osoby trzecie, wszystkie takie treści osób trzecich i/lub powiązane z nimi prawa własności
intelektualnej należą do poszczególnych osób trzecich. Nie wolno usuwać, zmieniać, modyfikować treści
objętych prawami autorskimi, znaków handlowych ani praw własność intelektualna czy zawiadomień o
prawie własności ani objaśnień zawartych na Witrynie lub w Treści. Wszystkie prawa nie przyznane
wyraźnie przez niniejszą Umowę lub umowę licencji dla użytkownika końcowego są zastrzeżone dla
Kyäni.
Żadnej części niniejszej Umowy nie można interpretować jako przyznającą przez domniemanie, estoppel
lub w inny sposób licencji lub prawa na podstawie patentu lub znaku handlowego należącego do Kyäni
lub osoby trzeciej. Jeżeli powyższe postanowienia nie mówią tego wyraźnie, żadnych postanowień
niniejszej Umowy nie można interpretować jako przyznających licencję lub prawa, w oparciu o prawa
autorskie Kyäni.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ANI Kyäni, ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANGAŻOWANA W
TWORZENIE, PRODUKCJĘ CZY DYSTRYBUCJĘ WITRYNY NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA
JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE CZY NASTĘPCZE
SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKU, REPUTACJI, UŻYTKU, DANYCH LUB INNYCH
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NIEDOTYKALNYCH STRAT (NAWET JEŻELI POWIADOMIONO NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA
TAKICH SZKÓD), KTÓRE WYNIKAJĄ Z (I) UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA WITRYNY (II)
KOSZTU POZYSKANIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG W WYNIKU TOWARÓW, DANYCH,
TREŚCI LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB POZYSKANYCH BĄDŹ TRANSAKCJI NAWIĄZANYCH
POPRZEZ WITRYNĘ LUB Z NIEJ, (III) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO PAŃSTWA TRANSMISJI
LUB DANYCH BĄDŹ ICH ZMIANY, (IV) OŚWIADCZEŃ LUB ZACHOWANIA DOWOLNEJ OSOBY
TRZECIEJ NA WITRYNIE, (V) JAKICHKOLWIEK INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ.
NINIEJSZYM POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE TEN PARAGRAF BĘDZIE MIAŁ ZASTOSOWANIE DO
WSZYSTKICH TREŚCI, TOWARÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH POPRZEZ WITRYNĘ. W ŻADNYM
RAZIE Kyäni NIE BĘDZIE PONOSIĆ NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŁĄCZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ MNIEJSZĄ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: OPŁATY
WNIESIONE PRZEZ PAŃSTWA DO Kyäni LUB 50 USD. JAKO, ŻE NIEKTÓRE STANY/KRAJE MOGĄ
ZABRANIAĆ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, W
TAKICH STANACH/KRAJACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE OGRANICZONA DO NAJNIŻSZEJ
KWOTY DOZWOLONEJ PRZEZ PRAWO. ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI DZIAŁA NA KORZYŚĆ Kyäni, JAK RÓWNIEŻ JEJ PRZEDSTAWICIELI,
DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PRAWNIKÓW I AGENTÓW.

12. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z PAŃSTWA KONTEM
W związku z Państwa korzystaniem z Witryny godzą się: (i) podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne
informacje o sobie lub swojej organizacji, zgodnie ze wskazówkami zawartymi na Witrynie („Informacje
podawane przy rejestracji”) oraz (ii) utrzymywać i aktualizować Informacje podawane przy rejestracji aby
zawsze były dokładne, aktualne i pełne. Jeżeli podadzą Państwo informacje nieprawdziwe, niedokładne,
nieaktualne lub niepełne lub będziemy mieli rozsądne podstawy by podejrzewać, że informacje takie są
nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niepełne, możemy zawiesić lub zamknąć Państwa konto lub
odmówić im zgody na dalsze korzystanie z Witryny i przyszły dostęp do niej. Są Państwo odpowiedzialni
za zachowanie w tajemnicy ich hasła i numeru konta, ponoszą też oni pełną odpowiedzialność za
wszystkie działania dokonane z użyciem ich numeru konta i hasła. Godzą się Państwo, że ich hasło może
być wykorzystane do przypisania im elektronicznego rekordu i podpisu. W związku z powyższym nie
wolno Państwu ujawniać ich hasła ani identyfikatora konta osobom trzecim. Godzą się Państwo
niezwłocznie nas powiadomić o wszelkich przypadkach nieupoważnionego użycia ich hasła lub innych
naruszeniach bezpieczeństwa. Kyäni nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za oszukańcze
zakupy dokonane z użyciem przejętego od nich hasła.

13. CENY PRODUKTÓW
Jeżeli produkt będzie podany z niewłaściwą ceną lub błędnymi informacjami na skutek błędu pisarskiego
lub błędu w cenie lub informacjach o produkcie, Kyäni będzie przysługiwać prawo do odrzucenia lub
anulowania zamówienia na produkty, dla których podano niewłaściwą cenę. Kyäni będzie przysługiwać
prawo do odrzucenia lub anulowania takich zamówień, niezależnie od tego czy zostały już one
potwierdzone i czy karta kredytowa Użytkownika została obciążona. Jeżeli Państwa karta kredytowa
została już obciążona w związku z zakupem, a zamówienie zostanie anulowanie, Kyäni niezwłocznie
przeleje środki na ich kartę kredytową w kwocie, jaką ją wcześniej obciążono.
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14. BRAK POPARCIA DLA TREŚCI ZAWARTYCH NA INNYCH WITRYNACH I
LINKÓW DO NICH
Wszelkie linki do innych witryn są podawane wyłącznie dla wygody Użytkowników Witryny. Witryna ta
może zawierać linki lub odniesienia do innych witryn, ale Kyäni nie dokonuje przeglądu tych innych
witryn, nie ponosi odpowiedzialności za treść takich innych witryn i nie będzie odpowiedzialna za szkody
lub obrażenia będące skutkiem takich treści. Kyäni nie wyraża poparcia ani nie składa żadnych
oświadczeń nt. owych witryn lub jakichkolwiek informacji lub produktów bądź materiałów, które się tam
znajdują, względnie wyników jakie można uzyskać przy ich użyciu. Jeżeli zdecydują się Państwo na
wejście na któreś z owych witryn, do których prowadzą linki z niniejszej Witryny, czynią to Państwo
wyłącznie na swoje ryzyko.

15. LINKOWANIE DO TEJ WITRYNY I JEJ RAMKOWANIE
Jeżeli Użytkownik ma pisemną umowę z Kyäni, której postanowienia są odmienne, Użytkownik może
jedynie podawać linki do Witryny lub innych witryn, jeśli przestrzega wszystkich z następujących
warunków: (a) link może być wyłącznie tekstowy, wyraźnie oznaczony „Kyäni” lub „prowadzić do” adresu
URL http://www.Kyäni.net, a nie do którejś z podstron tej Witryny, (c) kliknięty przez Użytkownika link
musi wyświetlać Witrynę na całym ekranie, a nie wewnątrz „ramki” na linkującej stronie oraz (d) wygląd,
umieszczenie i inne aspekty linku nie mogą szkodzić lub „rozwadniać” renomy wiążącej się z firmą i
znakiem handlowym Kyäni, ani tworzyć fałszywego wrażenia powiązania Kyäni z linkującą witryną lub
udzielania jej popierania. Udzielając niniejszej zgody Kyäni nie rezygnuje z własności ani praw do znaku
handlowego, praw autorskich, patentów lub innych form własności intelektualnej powiązanych z Witryną.
Kyäni zastrzega sobie prawo do odwołania swojej zgody na zamieszczenie linku, w dowolnym czasie i
według swego wyłącznego uznania.

16. PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsza Umowa i dostęp do Witryny będą podlegać i winny być interpretowane zgodnie z prawem stanu
Idaho, z wyjątkiem kwestii które dotyczą lub wpływają na należące do Kyäni prawa autorskie, znaki
handlowe i patenty, które to kwestie podlegają prawu właściwemu i przepisom USA.

17. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo godzą się Państwo na wyłączną jurysdykcję sądów stanu
Idaho i USA z siedzibą w Idaho, w zakresie postępowania sądowego wynikającego z korzystania z
Witryny lub z nią związanego bądź zakupu usług poprzez Witrynę (i godzą się Państwo nie wszczynać
postępowania w tych sprawach, w sądzie innym niż wskazane powyżej
sądy). Niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzekają się Państwu zarzutów co do właściwości
miejscowej sądów stanu Idaho i godzą się nie zgłaszać w sądach stanu Idaho zarzutu forum non
conveniens.

18. UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI
Kyäni nie twierdzi, że Treść jest właściwa lub że może być pobierana poza terytorium USA. W niektórych
krajach i dla niektórych osób dostęp do Treści może być niezgodny z prawem. Niezależnie od
postanowień powyższych sekcji 16 i 17 uzyskując dostęp do Witryny spoza USA, czynią to Państwo na
swoje własne ryzyko i są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów obowiązujących w ich kraju.
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19. INFORMACJE ZWROTNE OD UŻYTKOWNIKÓW
Jeżeli Użytkownik zgłosi Kyäni informacje zwrotne, jak np. pytania, prośby, opinie, uwagi, sugestie, itp.
dotyczące treści jakiegoś dokumentu Kyäni, Witryny lub usług powiązanych, informacje takie będą
uważane za niepoufne i na Kyäni nie będą ciążyły w związku z nimi żadne zobowiązania, będzie mogła
bez ograniczeń je reprodukować, wykorzystywać, ujawniać i dystrybuować wśród innych podmiotów.
Kyäni będzie mogła bez ograniczeń wykorzystywać pomysły, koncepcje, know how i techniki zawarte w
takich informacjach do dowolnych celów, m.in. do rozwijania, produkcji i marketingu produktów. Jeżeli
Kyäni zdecyduje się na to, Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej opłaty ani wynagrodzenia za
takie informacje, techniki lub idee.

20. DOPUSZCZALNE I ZGODNE Z PRAWEM WYKORZYSTANIE WITRYNY
Wszelkie informacje przekazane Kyäni w związku z używaniem Witryny: (a) nie mogą być nieprawdziwe,
niedokładne ani wprowadzające w błąd, (b) nie mogą być obsceniczne ani nieprzyzwoite, (c) nie mogą
zawierać wirusów, robaków ani innych szkodliwych programów mających na celu wyrządzanie szkody,
szkodliwie wpływać, podstępnie przechwytywać lub przechwytywać dowolny system, dane lub dane
osobowe, (d) nie mogą naruszać należących do osób trzecich praw autorskich, patentów, znaków
handlowych lub innych praw własności ani prawa do publikacji lub prywatności, (e) nie mogą mieć
charakteru obraźliwego, oszczerczego, bezprawnej groźby lub prześladowania, oraz (f) nie powinny
nakładać na Kyäni zobowiązań, ani wywoływać utraty usług naszego dostawcy Internetu lub innych
dostawców. Nadawca komunikatów przesyłanych na tę Witrynę lub w inny sposób do Kyäni będą
odpowiadać za zawarte w nich treści i informacje, włącznie z ich prawdziwością i dokładnością. Witryna ta
jest dostarczana jako usługa dla jej gości. Kyäni zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub
uzupełniania Treści tej Witryny w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny, bez powiadamiania
kogokolwiek.

21. ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdyby jedna lub więcej części niniejszej Umowy, z dowolnej przyczyny okazało się
nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem lub
niewykonalność nie wpłynie na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy.

22. NAGŁÓWKI
Nagłówki użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie jako ułatwienie i odesłanie, nie należy używać ich
jako pomocy w interpretacji niniejszej Umowy.

23. BRAK ZRZECZENIA SIĘ
Każdy przypadek gdy Kyäni spóźnia się lub zaniechuje egzekucji postanowień niniejszej Umowy, nie
wpływa na prawo Kyäni do egzekwowania ich w przyszłości. Żadne opóźnienie ani zaniechanie egzekucji
praw wynikających z niniejszej Umowy nie stanowi rezygnacji z tych ani innych praw.

24. CAŁOŚĆ UMOWY, AKTUALIZACJE I ZMIANY
Niniejsza Umowa i inne dokumenty wyraźnie włączone przez powołanie się stanowią całość
porozumienia pomiędzy Kyäni i Państwem, w kwestiach których dotyczą. Zgodnie ze swoim wyłącznym
uznaniem Kyäni może jednostronnie poprawić lub zmienić niniejszą Umowę lub inne wspomniane w niej
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dokumenty w dowolnym czasie publikując nową wersję na Witrynie. Wszystkie poprawione lub zmienione
warunki będą obowiązywać od chwili publikacji. Dalsze korzystanie z Witryny będzie stanowić zgodę na
zmienione warunki.

25. CESJA
Nie wolno Państwu dokonać cesji ich praw ani delegować ich obowiązków wynikających z Umowy bez
pisemnej zgody Kyäni. Kyäni w dowolnym czasie może dokonać cesji swych praw lub delegować swoje
obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez zawiadamiania Państwa.

26. KLAUZULA BENEFICJENTA
Żadna osoba ani strona tej Umowy nie ma być jej beneficjentem, co więcej żadna osoba ani strona nie
będąca strona tej Umowy nie będzie miała prawa do egzekwowania warunków niniejszej Umowy.

27. CAŁOŚĆ UMOWY
Dokument ten stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami, poczynając od dnia jej wejścia w życie,
w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszystkie inne umowy, dyskusje i inne memoranda dotyczące tej
kwestii.
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