
 

 

str. 1 

Licencja na szablony wydruku do fotobudki 
 

Podstawą nabycia licencji jest posiadanie odpowiedniego dowodu zakupu. 

SMOVE sp. z o.o. licencjonuje Użytkownika w sposób nieprzenoszalny, ograniczony, niewyłączny przez czas 

obowiązywania odpowiednich uprawnień; do pobierania, użycia, modyfikacji zawartości tego pakietu, na 

urządzeniu posiadanym lub obsługiwanym przez użytkownika i tylko w celach i sposobach użycia wymienionych 

poniżej. 

 

Możesz użyć zawartości tego pakietu do: 

 Zarówno użytku osobistego jak i komercyjnego oraz do jego modyfikacji. 

 Na stronie internetowej lub w szablonie prezentacyjnym lub aplikacji lub jako część innego projektu. 

 Do wydruku i sprzedaży w zakresie usług należących do zastosowań użytkowania fotobudki. 

 

Nie możesz: 

 Sublicencjonować, odsprzedawać lub wypożyczać zawartości tego pakietu. 

 Używać lub dołączać (w całości lub częściowo) w bazach danych, archiwach lub innych mediach i 

produktach magazynowych, kolekcjach, bibliotekach, w celach dystrybucji lub odsprzedaży lub używać 

zawartości tego pakietu w jakikolwiek inny sposób który może zapobiec lub ograniczyć przyszłe 

odwiedzanie i pobieranie materiałów należących do SMOVE sp. z o.o.. 

 Używać zawartości tego pakietu (w całości lub częściowo) w jakichkolwiek znaku towarowym, logo lub 

jego części, lub w jakikolwiek inny sposób gwarantujący lub pociągający za sobą gwarancję produktu 

i/lub usługi innej niż usługi związane z obsługą fotobudki. 

 Wykorzystywać treści tego pakietu w sposób który może być uznany za zniesławiający, oszczerczy, 

obsceniczny, niemoralny lub nielegalny, w tym, bez ograniczeń, wykorzystując je w sposób, który 

przedstawia każdą osobę pojawiającą się w treści tego pakietu w negatywnym świetle lub przedstawia 

ją w taki sposób, który może być obraźliwy, np. pornografia, reklamy escort lub inne podobne usługi. 

 

W razie wątpliwości lub by uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z nami mailowo na kontakt@smove.pl 

  



 

     

str. 2 

Photo booth print template pack license 
 

The basis for acquiring a license for the content of this package is to have an corresponding purchase invoice. 

SMOVE sp. z o.o. authorizes the User in a non-transferable, limited, non-exclusive, manner and on a worldwide 

basis for the duration of the relevant rights; to download, use and modify the content of this package, in a 

device the User owns or controls and only for the purposes and uses listed below. 

 

You are free to use content of this package: 

 For both personal and commercial projects and to modify it. 

 In a website or presentation template or application or as part of your design. 

 For printing and reselling within the area of services provided by the usage of a photo booth devices. 

 

You are not allowed to: 

 Sub-license, resell or rent the content of this package. 

 Use or include (in whole or in part) in a database, archive or in any other media/stock product, collection, 

set of clips, or library, for distribution or resale or use the content of this package in any other way that 

could prevent or limit future visits or downloads from SMOVE sp. z o.o. 

 Use the content of this package (totally or partially) in any trademark, logo or part of the same, or which 

may be used by any other mean to guarantee or to imply a guaranty of any product and/or service other 

than services provided by the usage of a photo booth devices. 

 Make any use of the content of this package which might be considered defamatory, libelous, obscene, 

immoral or illegal, including, without limitation, using it in a way that places any person appearing in 

the content of this package in a negative light or depicts them in a way that they may find offensive 

such as the use in; pornography; ads for escort or similar services. 

 

In case of doubt or for any additional information please contact us through email at kontakt@smove.pl 


