
AKADEMICKÁ LICENČNÍ SMLOUVA BRICSYS 

Verze září 2022 

Tato smlouva o distributorovi (dále jen „smlouva“) je uzavřena dne 25. ledna 
2023 . ( "Datum účinnosti" ) a mezi Bricsys ("Bricsys") se sídlem Bellevue 5/201, 9050 
Ghent, Belgie a ( "Nabyvatel licence") s hlavním místem podnikání na adrese a, aa, 
Česká republika . 

I. Rozsah 

 a. Bricsys věří, že studenti na akreditovaných akademických institucích v 
inženýrských a příbuzných oborech potřebují mít během svého vzdělávání přístup 
k profesionálním softwarovým nástrojům. To usnadní proces učení a zvýší jejich 
kariérní příležitosti v komerčním, vládním nebo akademickém prostředí. 

 b. Za účelem usnadnění nasazení profesionálního inženýrského softwaru bude 
Bricsys licencovat a podporovat BricsCAD Ultimate zdarma akreditovaným 
akademickým institucím v rámci této Bricsys Academic License Agreement. 

 c. Držitel licence může nainstalovat BricsCAD na všechny osobní počítače ve všech 
učebnách akademického oddělení držitele licence. 

II. Licencování softwaru 

 a. Držitel licence si může stáhnout výše uvedené softwarové produkty a upgrady z 
webových stránek Bricsys, jakmile Bricsys obdrží certifikát o akademické 
akreditaci (od vládní agentury). 

 b. Držitel licence obdrží jeden multilicenční klíč. Multilicence je jeden licenční klíč pro 
více uživatelů, kde Bricsys uděluje držiteli licence právo používat klíč na jakémkoli 
osobním počítači vlastněném držitelem licence. Licenční klíč nelze za žádných 
okolností použít na osobních počítačích studentů. 

 c. Všechny softwarové produkty licencované držiteli licence podle této smlouvy jsou 
určeny pouze pro účely vzdělávání, demonstrace a akademického 
výzkumu. Jakékoli jiné použití softwarových produktů poskytovaných na základě 
této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bricsys není 
povoleno. Použití Softwarových produktů pro komerční výrobu výkresů nebo 
návrhů a zakázkovou poradenskou činnost pro jednoho klienta nebo pro 
společnost je výslovně zakázáno. 

 d. Držitel licence podle svých nejlepších schopností zajistí, že produkt BricsCAD 
nebude kopírován, rozebrán nebo zpětně zpracován studenty nebo členy fakulty. 

 e. Aby bylo zajištěno, že studenti budou mít přístup k nejnovějším verzím 
softwarových produktů, bude Bricsys poskytovat pravidelné aktualizace svých 
softwarových produktů. Držitel licence si může stáhnout vylepšení produktu 
prostřednictvím webových stránek Bricsys. 

 f. Držitel licence může přiřadit jeden technický kontakt na učebnu. Technický 
kontakt může kontaktovat místního prodejce nebo regionální kontakt Bricsys pro 
technickou podporu elektronickou poštou. Technický kontakt držitele licence bude 
poskytovat technickou podporu studentům a pedagogům. 

III. Termín a ukončení 

Počáteční období této smlouvy začíná datem účinnosti a trvá jeden rok. Termín lze 
prodloužit každý rok kontaktováním místního prodejce nebo přímo Bricsys. 

 



IV. Tisková zpráva 

Tato smlouva umožňuje společnosti Bricsys odeslat tiskovou zprávu po podpisu této 
smlouvy a opravňuje společnost Bricsys používat jméno Držitele licence jako odkaz v 
marketingových materiálech Bricsys. 

Níže podepsaní potvrzují, že jsou oprávněni podepsat tuto dohodu za své příslušné 
organizace. 

Požadovaný počet licencí   

Typ licence 
( ) Hromadná licence 
( ) Síťová licence 

název   

Titul   

datum   

Podpis   

 


