
 
 

UMOWA LICENCYJNA FRONIUS WELDCUBE 

Obowiązuje od września 2017 r. 

1. Obowiązywanie i informacja lub ujawnienie 

1.1. Podczas użytkowania FRONIUS WeldCube obowiązują wyłącznie niniejsze Warunki 

Użytkowania. 

1.2. Wraz z przyjęciem oferty lub rozpoczęciem użytkowania oprogramowania Użytkownik 

akceptuje ważne w momencie użycia wydanie Warunków Użytkowania. 

1.3. Warunki Użytkowania są w każdej chwili dostępne do wglądu na stronie internetowej 

www.fronius.com i można pobrać je jako plik PDF. Na stronie internetowej naszej platformy 

znajduje się jednoznaczny odnośnik/link do przedmiotowych Warunków Użytkowania. 

1.4. Jesteśmy spółką Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Austria, 

zarejestrowaną w Rejestrze Sądowym Styrii pod nr FN 149888z, telefon +43 7242 241-0, faks 

+43 7242 241-3940, contact@fronius.com, www.fronius.com. Nasza siedziba: Pettenbach, 

nasz nr ident. VAT UE: ATU52614407, nasza przynależność do izby: Izba Gospodarcza 

Górnej Austrii, nasz przedmiot działalności: produkcja i sprzedaż produktów działów Perfect 

Welding, Solar Energy i Perfect Charging. Obowiązujące nas przepisy to w szczególności 

Ustawa o działalności gospodarczej z 1994 roku, dostępna pod adresem www.ris.bka.gv.at. 

Nasz organ nadzorczy zgodnie z Ustawą o handlu elektronicznym (ECG): starostwo 

(Bezirkshauptmannschaft) Kirchdorf an der Krems. 

 

2. Zastosowanie FRONIUS WeldCube 

2.1. FRONIUS WeldCube jest oprogramowaniem serwerowym, instalowanym w systemie 

Windows (Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2016). 

Użytkownik może uzyskać dostęp do FRONIUS WeldCube za pośrednictwem przeglądarki i 

w ten sposób korzystać z jego funkcji. FRONIUS WeldCube służy do centralnego 

gromadzenia, dokumentowania, analizowania i oceniania danych zgrzewania, a w częściach 

także do konfigurowania zadań spawalniczych. W zależności od sprzętu i licencji za pomocą 

FRONIUS WeldCube można zaadresować więcej źródeł spawalniczych (wcześniej i dalej 

określanych jako „FRONIUS WeldCube” lub „oprogramowanie”). 

 

3. Dostępność FRONIUS WeldCube 

FRONIUS WeldCube jest dostępne dla następujących serii urządzeń: 

- TransTig — od TT 2200 (musi posiadać UST 2C) 

- DeltaSpot 

- TS/TPS/CMT 

- TPS/i 

- MagicWave — od MW 2200 (musi posiadać UST 2C) 
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4. Warunki użytkowania FRONIUS WeldCube 

4.1. W celu zapewnienia optymalnego użytkowania FRONIUS WeldCube wszystkie dane źródła 

spawalnicze muszą być połączone z siecią i wyposażone w odpowiednie aktywacje/pakiety 

funkcji do dokumentowania wartości zadanej/rzeczywistej lub monitorowania wartości 

granicznej. Fronius nie odpowiada za dostosowanie infrastruktury IT Użytkownika do 

korzystania z FRONIUS WeldCube. 

4.2. FRONIUS WeldCube może być stosowane z następującymi systemami operacyjnymi: 

- System operacyjny: Windows 8 / 10 i przynależne do niego wersje serwera Windows 

Server 2012 R2 / Windows Server 2016 

4.3. W celu zapewnienia bezproblemowej pracy, w tym aktualizacji online oraz zarządzania 

licencją, wymagane jest stałe lub co najmniej okresowe połączenie internetowe z serwerami 

aktualizacji oraz systemem zarządzania licencjami firmy Fronius. 

 

5. Aktualizacje FRONIUS WeldCube 

5.1. Do oprogramowania FRONIUS WeldCube będą co jakiś czas udostępniane aktualizacje 

(updates), takie jak w szczególności: 

- rozszerzenia funkcji; 

- nowe funkcje oprogramowania podstawowego; 

- poprawki bezpieczeństwa.  

Z zastrzeżeniem6.3 Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na wszelkiego rodzaju 

aktualizacje bez specjalnego powiadomienia. 

5.2. W celu zapewnienia prawidłowej instalacji aktualizacji online wymagane jest stałe lub co 

najmniej okresowe połączenie internetowe z serwerami aktualizacji oraz systemem 

zarządzania licencjami firmy Fronius. 

 

6. Model rozliczeniowy 

6.1. Oprogramowanie FRONIUS WeldCube jest udostępniane Użytkownikowi jako licencjobiorcy i 

przekazywane do użytkowania (licencjonowane), nie sprzedawane. Użytkownik otrzymuje 

nieprzenośne i niewyłączne prawo do użytkowania FRONIUS WeldCube z zachowaniem 

niniejszych Warunków Użytkowania. Wszelkie inne prawa do FRONIUS WeldCube są 

zastrzeżone dla licencjodawcy. 

6.2. Licencja podstawowa 

Wraz z licencją podstawową FRONIUS WeldCube udostępnia się instancję podstawowego 

zakresu oprogramowania do gromadzenia, wizualizacji i oceny istotnych przy spawaniu 

danych do zainstalowania w celu użytkowania na (fizycznym lub wirtualnym) urządzeniu wraz 

z 5 przynależnymi licencjami przyłączonymi.  

  



 
 

W ramach licencji podstawowej Użytkownikowi udostępnia się następujące funkcje: 

- Przegląd urządzeń i elementów maszyn wraz z informacjami o statusie, wyposażeniu i 

historii systemów spawania podłączonych do sieci. 

- Zarządzanie pracą z możliwością wyświetlania, tworzenia kopii bezpieczeństwa, 

kopiowania, zmiany i obliczania wartości granicznych oraz funkcją historii. 

- Funkcja dokumentowania wartości zadanych, rzeczywistych, zużycia i granicznych 

każdego nitu, w tym również na poziomie sekcji wraz z wizualizacją pasujących 

diagramów. 

- Narzędzie statystyczne do indywidualnej oceny, w szczególności w odniesieniu do 

zużycia, kosztów i błędów przy użyciu inteligentnej funkcji filtrowania przez całą bazę 

danych FRONIUS WeldCube. 

- Zarządzanie podzespołami w celu utworzenia związanej z podzespołami dokumentacji 

i analizy danych spawania i zużycia wraz z funkcją monitorowania (na żywo) 

i skalowalnym raportowaniem. 

- Zarządzanie użytkownikami w celu rozdzielania i zarządzania użytkownikami FRONIUS 

WeldCube i ich uprawnieniami w rozwiązaniu oprogramowania. 

Użytkowy zakres opisanych funkcji zależy od powiązanych ze źródłami spawalniczymi, 

włączonymi aktywacjami/pakietami funkcji do dokumentacji wartości zadanych lub 

rzeczywistych albo monitorowania wartości granicznych. 

6.3. Roczny ryczałt na utrzymanie oprogramowania 

Roczny ryczałt na utrzymanie oprogramowania pokrywa wszelkie koszty aktualizacji 

podstawowej licencji oprogramowania. 

W wypadku nieopłacenia rocznego ryczałtu wymienione aktualizacje nie będą udostępniane. 

6.4. Dalsze licencje przyłączone 

Przy więcej niż 5 źródłach spawalniczych konieczne są dalsze licencje przyłączone, 

uzupełniające licencję podstawową, zainstalowane w każdym dodatkowym źródle 

spawalniczym, które ma być połączone z FRONIUS WeldCube. W ten sposób pakiet 

FRONIUS WeldCube może być indywidualnie skalowany odpowiednio do wymogów 

użytkownika. Rozliczenie dodatkowych licencji przyłączonych odbywa się w cyklu 

miesięcznym/rocznym. 

6.5. Opcja: FRONIUS WeldCube Server 

FRONIUS WeldCube Server jest komputerem przemysłowym w formie 19-calowego 

urządzenia wsuwanego, przeznaczonym do zainstalowania oprogramowania FRONIUS 

WeldCube wraz z licencją podstawową i do 50 powiązanych źródeł prądu (w zależności od 

wydajności serwera użytkownika i liczby zainstalowanych licencji przyłączonych). 

Szczegóły techniczne: 

- Procesor: Quadcore Intel Xeon E3, 3,5 GHz 

- Dysk twardy 500 GB SSD 

- 32 GB RAM 

- System operacyjny: Windows 8 



 
 

6.6. FRONIUS WeldCube Perfect Start 

FRONIUS WeldCube Perfect Start zawiera ryczałt serwisowy na uruchomienie oraz 

przeszkolenie i jest rozliczany w cyklu dziennym. 

 

7. Ograniczenia 

7.1. Z zastrzeżeniem wszelkich innych praw firmy Fronius, użytkownik nie jest w szczególności 

uprawniony do:  

7.1.1. wykorzystania wyposażenia, specyfiki, właściwości, funkcji i cech oprogramowania 

FRONIUS WeldCube w sposób inny niż określono w niniejszych Warunkach 

Użytkowania; 

7.1.2. rozpowszechniania, duplikowania, klonowania, kopiowania lub powielania FRONIUS 

WeldCube w inny sposób, jak również jego wynajmowania, leasingowania, wypożyczania 

lub w inny sposób przenoszenia bądź przekazywania, z wyjątkiem dozwolonego 

sporządzenia kopii bezpieczeństwa; 

7.1.3. zlecania, przyjęcia lub wykonania obejścia ograniczeń technicznych FRONIUS 

WeldCube; 

7.1.4. usiłowania, zlecania lub przyjęcia dekompilacji, deasemblacji lub innego niedozwolonego 

wykorzystania kodu źródłowego (source code) oprogramowania FRONIUS WeldCube; 

zakazowi temu nie podlegają wyjątki ustawowe; 

7.1.5. przeprowadzania rekonstrukcji FRONIUS WeldCube (reverse engineering);  

7.1.6. wykorzystywania wyposażenia sieciowego, specyfiki, właściwości, funkcji i cech 

FRONIUS WeldCube do zdobycia nieupoważnionego dostępu do danych, kont klientów 

(accounts) lub sieci albo korzystania z FRONIUS WeldCube w inny niedozwolony 

sposób; oraz 

7.1.7. stosowania FRONIUS WeldCube w sposób inny, niż wyraźnie określony w niniejszych 

Warunkach Użytkowania.  
 

8. Ochrona danych 

Nasza deklaracja o ochronie danych jest w każdej chwili dostępna do wglądu pod 

adresemhttp://www.fronius.com i gotowa do pobrania jako plik PDF. Deklaracja o ochronie 

danych stanowi integralną część niniejszych Warunków. 

 

9. Oprogramowanie w wersji beta — wyłączenie odpowiedzialności dla FRONIUS WeldCube 

9.1. Oprogramowanie w wersji beta jest niefinalną wersją programu komputerowego. 

Oprogramowanie beta znajduje się w fazie testowej i rozwojowej, i nie zostało ostatecznie 

sprawdzone. W związku z tym może zawierać wiele, również poważnych, błędów. 

9.2. Oprogramowanie w wersji beta udostępniamy (użytkownikom lub klientom) wyłącznie na 

wyraźne życzenie. 

9.3. W przypadku niejasności związanych z korzystaniem z oprogramowania beta, a zwłaszcza 

dotyczących związanego z tym typowego ryzyka umownego, Użytkownik jest zobowiązany 
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skontaktować się z firmą Fronius przed pierwszym zastosowaniem lub nie korzystać z tego 

programu komputerowego. Pobranie lub jakiekolwiek użycie oprogramowania beta stanowi 

potwierdzenie, że Użytkownik jest w pełni świadomy tego (typowego dla umowy) ryzyka i je 

podejmuje. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje niniejsze Wyłączenie odpowiedzialności 

dla oprogramowania w wersji beta oraz nasze Ogólne warunki dostaw i płatności — do 

pobrania również pod adresem http://www.fronius.com — jednoznacznie jako część treści 

umowy między Użytkownikiem a firmą Fronius. 

9.4. Oprogramowanie beta jest udostępniane w stanie faktycznym do użytkowania wyłącznie z 

produktami Fronius. Jeżeli nie ustalono inaczej na piśmie, nie wynikają z tego żadne prawa i 

obowiązki, którymi Użytkownik może obciążyć firmę Fronius. W szczególności nie wynika z 

tego zobowiązanie do dalszego rozwoju (aktualizacje itd.), analizy błędów i poprawiania 

oprogramowania beta oraz dostarczenia dalszego oprogramowania (beta). 

9.5. Tym samym Fronius jednoznacznie wyklucza jakąkolwiek formę odpowiedzialności, rękojmi i 

gwarancji w odniesieniu do udostępnionego oprogramowania beta. Za wszelkiego rodzaju 

szkody odpowiadamy w sposób nieograniczony tylko w wypadku przedstawienia nam 

niepodważalnego dowodu, że Użytkownik został przez nas celowo bądź wskutek rażącego 

zaniedbania wprowadzony w błąd. Nasza odpowiedzialność w takich przypadkach ogranicza 

się łącznie do sumy zamówienia na to urządzenie Fronius, w którym użyto oprogramowania 

beta. W przypadku lekkiego zaniedbania odpowiadamy wyłącznie za szkody powodujące 

obrażenia ciała w ramach obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność ta wygasa po 

upływie 6 miesięcy od stwierdzenia przez Użytkownika szkody i sprawcy szkody. 

9.6. Wyłączenie z odpowiedzialności dotyczy w szczególności również utraconego zysku, szkód 

pośrednich, przerw w pracy, utraty odsetek, nieosiągniętych oszczędności, utraty informacji, 

danych, programów oraz ich ponownego utworzenia, uszczerbku spowodowanego przez 

szkodliwe oprogramowanie (wirusy itp.), wszelkich szkód pobocznych i majątkowych oraz 

uszczerbków bądź szkód powstałych w wyniku korzystania z oprogramowania beta przez 

Użytkownika lub osoby trzecie. Użytkownik nie może ponadto wnosić względem nas żadnych 

roszczeń również wtedy, gdy urządzenie, w którym używano oprogramowania beta, nie będzie 

już zdatne do użytku lub też, gdy Użytkownik z góry poinformuje firmę Fronius o możliwej 

szkodzie bądź uszczerbku. 

9.7. Jeżeli Użytkownik nie jest osobą, która faktycznie używa oprogramowania w wersji beta, 

wówczas Użytkownik ma obowiązek przekazania i udostępnienia w sposób udokumentowany 

tych informacji albo niniejszego dokumentu faktycznemu użytkownikowi oprogramowania 

beta. 

 

10. Ogólne wyłączenie z odpowiedzialności i informacja o własności intelektualnej 

10.1. Informacje udostępniane w naszym oprogramowaniu są starannie sprawdzane i regularnie 

aktualizowane. Nie ponosimy jednak żadnej gwarancji ani odpowiedzialności, że wszystkie 

dane będą zawsze kompletne lub pozbawione błędów. 
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10.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do innych stron 

internetowych. Wszystkie dane mogą być zmieniane, uzupełniane lub usuwane bez 

wcześniejszej zapowiedzi. 

10.3. Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków 

towarowych, prawa do wzorów przemysłowych, prawa patentowe, prawa do wzorów 

użytkowych oraz know-how, jak również niechronione wynalazki, doświadczenia 

przemysłowe, tajemnice firmowe itp., przysługują wyłącznie nam lub naszym licencjodawcom, 

niezależnie od tego, w którym momencie zostały one ujawnione Użytkownikowi. Użytkownik 

uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania wyłącznie do celów własnych, w zakresie 

zakupionej liczby licencji. Przedmiotowa umowa oznacza jedynie uzyskanie zezwolenia na 

korzystanie z dzieła. Zgodnie z prawem autorskim jego rozpowszechnianie przez Użytkownika 

jest zabronione.  

10.4. Użytkownikowi wolno jednocześnie korzystać z oprogramowania tylko na jednym urządzeniu; 

do niego należy decyzja, które to będzie urządzenie. Za korzystanie z oprogramowania uważa 

się każde, ustawione na stałe lub tylko przejściowo przeprowadzone powielanie (kopiowanie) 

oprogramowania przez zapisywanie, pobieranie, zakańczanie lub wyświetlanie w celu 

wykonania oprogramowania i opracowania zawartych w nim danych przez sprzęt. Użytkownik 

nie jest upoważniony do powielania podręcznika dla użytkowników. Dostępne treści (w 

szczególności teksty, ilustracje itd.) nie mogą być — również częściowo lub w postaci 

przetworzonej — bez naszej zgody kopiowane, rozpowszechniane, linkowane lub w inny 

sposób upubliczniane. 

 

11. Wybór prawa i rozstrzyganie sporów oraz sąd właściwy 

11.1. We wszystkich kwestiach prawnych między nami a Użytkownikiem jako przedsiębiorcą lub 

konsumentem obowiązuje prawo austriackie z wyłączeniem międzynarodowego prawa 

prywatnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów. 

11.2. Użytkownik jako konsument podlega pod ustawowe sądy powszechne i konsumenckie. 

Wyłącznym sądem właściwym dla Użytkowników-przedsiębiorców jest Wels, Austria. 

 

12. Klauzula salwatoryjna 

12.1. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia nie mają mocy prawnej lub 

są niewykonalne albo po zawarciu umowy utraciły moc prawną lub stały się niewykonalne, 

ważność pozostałych postanowień pozostaje niezmieniona. 

12.2. Niemające mocy prawnej postanowienie należy zastąpić takim, które pod względem 

ekonomicznym najlepiej odpowiada celowi umowy. 


