
SONOS, INC. 
UMOWA LICENCYJNA I WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI 

 
PRZED UŻYCIEM DANEGO PRODUKTU SONOS (TJ. SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z 
OPROGRAMOWANIEM, ZWANYCH DALEJ „PRODUKTEM”) NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI 
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ I OGRANICZONEJ GWARANCJI (DALEJ: „UMOWA”) REGULUJĄCYMI 
KWESTIE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA I POWIĄZANEGO OPROGRAMOWANIA 
SPRZĘTOWEGO ORAZ ODNOŚNYCH DOKUMENTÓW (ZWANYCH ŁĄCZNIE „OPROGRAMOWANIEM”) 
DOSTARCZONYCH UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ FIRMĘ SONOS (DALEJ: „SONOS”).   
 
POTWIERDZAJĄC AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZAZNACZAJĄC POLE „AKCEPTUJĘ” 
UMIESZCZONE NA KOŃCU NINIEJSZEJ UMOWY, UŻYTKOWNIK POŚWIADCZA, ŻE: 1) MA UKOŃCZONE 
18 LAT, 2) POSIADA PRAWO DO PODEJMOWANIA PRAWNIE WIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU 
WŁASNYM LUB, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, REPREZENTOWANEJ PRZEZ SIEBIE SPÓŁKI, ORAZ 
3) WYRAŻA ZGODĘ, ABY WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY BYŁY DLA NIEGO PRAWNIE 
WIĄŻĄCE.  W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY NA WSZYSTKIE PONIŻSZE WARUNKI LUB W RAZIE 
NIEZDOLNOŚCI DO ZŁOŻENIA PRZEDMIOTOWYCH POŚWIADCZEŃ NALEŻY WYBRAĆ OPCJĘ „NIE 
AKCEPTUJĘ” UMIESZCZONĄ NA KOŃCU NINIEJSZEJ UMOWY I POWSTRZYMAĆ SIĘ OD UŻYTKOWANIA 
PRODUKTU.  W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY 
UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZWROTU PRODUKTU WRAZ Z KOMPLETNYM 
ORYGINALNYM OPAKOWANIEM DO MIEJSCA ZAKUPU W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY 
ZAKUPU I UZYSKANIA PEŁNEGO ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW. 
  
1. 1. PRZYZNANIE LICENCJI 
 

a. (a) Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy Sonos udziela użytkownikowi 
ogólnoświatowej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji osobistej (bez prawa do udzielania sublicencji) 
umożliwiającej (i) użytkowanie oprogramowania zintegrowanego z produktem w celu obsługi produktu, a także 
(ii) użytkowanie części oprogramowania w ramach aplikacji obsługiwanej na dowolnym komputerze 
stacjonarnym będącym własnością lub zarządzanym przez użytkownika w okresie obowiązywania umowy.  
Poza przypadkami określonymi powyżej użytkownikowi nie przysługuje możliwość przenoszenia 
oprogramowania na żadne inne urządzenie komputerowe ani usunięcia oprogramowania z produktu w żaden 
inny sposób.  Bez uszczerbku dla jakiejkolwiek licencji udzielonej przez Sonos na mocy niniejszego dokumentu 
użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie 
amerykańskich i międzynarodowych przepisów w dziedzinie prawa autorskiego w odniesieniu do użytkowania 
oprogramowania. 
 

a. (b) Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie modyfikować, nie poddawać inżynierii 
wstecznej, procesom dekompilacji lub demontażu produktu w zakresie, w jakim takie ograniczenie nie jest 
zabronione na mocy obowiązującego prawa.  Z wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej na mocy niniejszego 
dokumentu firma Sonos i jej dostawcy niniejszym zachowują wszelkie prawa, tytuły prawne oraz prawo do 
udziału w zyskach, a także wszelkie ogólnoświatowe prawa własności intelektualnej związane z 
oprogramowaniem.  Wszystkie inne prawa są zastrzeżone przez Sonos.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości 
i akceptuje fakt, że technologia zintegrowana i wykorzystana do stworzenia produktu stanowi cenną tajemnicę 
handlową i wiedzę specjalistyczną firmy Sonos, dlatego w razie poznania wszelkich tego rodzaju tajemnic 
handlowych zobowiązuje się do ich nieujawniania jakimkolwiek podmiotom trzecim.  
 

a. (c) Firma Sonos nie jest zobowiązana do zapewniania jakichkolwiek aktualizacji lub 
ulepszeń produktu, lecz w przypadku ich opublikowania, takie aktualizacje, ulepszenia i wszelka stosowna 
dokumentacja zostaną objęte mianem „produktu” i będą podlegać warunkom niniejszej umowy. 
 
a. 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

b. (a) Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie poprzez 
powiadomienie firmy Sonos, zaprzestanie użytkowania produktu i usunięcie oprogramowania ze swojego 
urządzenia komputerowego. 

c. (b) Umowa zostaje rozwiązana automatycznie w przypadku naruszenia jakichkolwiek jej 
postanowień.   



d. (c) Ust. 1b, 3, 4, 6c, 7 i 9 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, bez 
względu na przyczynę. 
 
a. 3. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI W DZIEDZINIE PRAWA AUTORSKIEGO 
 
Firma Sonos przestrzega amerykańskich i międzynarodowych przepisów w dziedzinie prawa autorskiego, a na 
podstawie licencji udzielonej na mocy niniejszego dokumentu użytkownik również zobowiązuje się do ich 
przestrzegania. Niniejszym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieupoważnione kopiowanie lub 
rozpowszechnianie muzyki lub innych treści dostępnych dzięki użytkowaniu produktu (dalej: „treści”) jest 
zabronione na mocy przedmiotowych praw autorskich, jak również zobowiązuje się nie kopiować i nie 
rozpowszechniać, w sposób bezpośredni lub pośredni, żadnych treści bez jednoznacznego pisemnego 
upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony do korzystania z praw autorskich.  Użytkownik 
zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić firmę Sonos i jej licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich 
roszczeń, pozwów, strat, szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków poniesionych przez firmę Sonos lub jej 
licencjodawców, wynikających z niedopełnienia przez użytkownika obowiązków określonych w niniejszym 
ustępie 3 lub z nim związanych.   
 
a. 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI SONOS 
 
Korzystanie z produktów Sonos podlega warunkom polityki prywatności Sonos zamieszczonej na stronie 
http://www.sonos.com/legal/privacy_policy.htm i włączonej do niniejszej umowy w charakterze odniesienia. 
Polityka prywatności Sonos określa rodzaj danych, jakie mogą być pobierane od użytkownika przez firmę Sonos, 
a także sposób wykorzystania takich danych przez Sonos.  Należy koniecznie zapoznać się z warunkami 
polityki prywatności.  
 
a. 5. OBSŁUGA TREŚCI I TECHNOLOGII PODMIOTÓW TRZECICH 
 
Od czasu do czasu firma Sonos może umożliwiać dostęp do treści podmiotów trzecich za pośrednictwem 
produktu.  Ponadto Sonos może obsługiwać określone technologie podmiotów trzecich, w tym konkretne 
formaty plików lub kodeki.  Firma Sonos zastrzega sobie możliwość zaprzestania umożliwiania dostępu do tego 
rodzaju treści lub technologii podmiotów trzecich bądź ich obsługi, w dowolnym momencie i z dowolnej 
przyczyny.  Sonos nie składa żadnych oświadczeń lub gwarancji w odniesieniu do wyboru lub kontynuacji 
obsługi żadnych takich treści lub technologii podmiotów trzecich. 
 
a. 6. GWARANCJA I ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

a. (a) Warunki ograniczonej gwarancji  Sonos gwarantuje, że przez okres jednego (1) roku od 
daty pierwszego zakupu produktu będzie on wolny od wszelkich wad materiałowych i wykonawczych.  SONOS 
NIE GWARANTUJE NIEZAKŁÓCONEGO DZIAŁANIA PRODUKTU LUB BRAKU BŁĘDÓW W JEGO 
ZAKRESIE, JAK RÓWNIEŻ NIE GWARANTUJE KOREKTY WSZYSTKICH BŁĘDÓW. Z WYJĄTKIEM 
POSTANOWIEŃ UST. 6C WYŁĄCZNY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONOS, A TAKŻE 
PRZYSŁUGUJĄCY UŻYTKOWNIKOWI WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY W ODNIESIENIU DO 
NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI, OBEJMUJE, WEDŁUG WYŁĄCZNEGO UZNANIA SONOS, 
NAPRAWĘ LUB WYMIANĘ PRODUKTU ALBO, W PRZYPADKU BRAKU RACJONALNEJ MOŻLIWOŚCI 
WYKONANIA ŻADNEJ Z TYCH CZYNNOŚCI, ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW POMNIEJSZONYCH O 
KOSZT ZWIĄZANY Z DOTYCHCZASOWYM UŻYTKOWANIEM PRODUKTU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. 
 

a. (b) Ograniczenia  Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów związanych z produktem, 
wynikających z: (i) niezastosowania przez użytkownika wszystkich poprawek lub korekt błędów produktu 
udostępnionych przez firmę Sonos; (ii) wykorzystywania produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem i 
nieuprawniony na mocy niniejszej umowy; lub (iii) wykorzystywania produktu w połączeniu z innymi produktami, 
sprzętem lub wyrobami niedostarczonymi przez firmę Sonos i niezgodnymi z dokumentacją zapewnioną przez 
Sonos. 
 

a. (c) Zastrzeżenie odpowiedzialności.  Z WYJĄTKIEM SYTUACJI JEDNOZNACZNIE 
OPISANYCH POWYŻEJ FIRMA SONOS NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, 
DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH LUB UDZIELANYCH W INNYCH SPOSÓB, W ODNIESIENIU DO 
PRODUKTU. FIRMA SONOS I JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKIE 



INNE GWARANCJE I WARUNKI JEDNOZNACZNE, USTAWOWE I DOMNIEMANE, W TYM DOMNIEMANE 
GWARANCJE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU I 
ZAKAZU NARUSZENIA, A TAKŻE DOMNIEMANY WARUNEK ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI.  Z WYJĄTKIEM 
POSTANOWIEŃ WYRAŹNIE WSKAZANYCH W UST. 6A PRODUKT JEST DOSTARCZANY W OBECNEJ 
POSTACI BEZ GWARANCJI. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR 
PRODUKTU DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW, JAK RÓWNIEŻ ZA INSTALACJĘ I 
UŻYTKOWANIE PRODUKTU. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie gwarancji domniemanych, 
dlatego powyższe zastrzeżenie odpowiedzialności może nie mieć zastosowania do sytuacji użytkownika.   W 
każdym przypadku wszelkie domniemane gwarancje istniejące na mocy lokalnie obowiązujących przepisów są 
ograniczone do okresu jednego (1) roku wskazanego w odniesieniu do ograniczonej gwarancji udzielonej w 
powyższym punkcie (a). 
 
a. 7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

a. (a) W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRAWNIE ZAKRESIE FIRMA SONOS ORAZ JEJ 
DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, W TYM M.IN. UBOCZNE, 
SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE BĄDŹ POŚREDNIE SZKODY LUB ODSZKODOWANIE Z NAWIĄZKĄ, A TAKŻE 
M.IN. KOSZTY UBEZPIECZENIA, UTRATY DANYCH, UTRATY KORZYŚCI, TYMCZASOWEGO 
ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ 
GOSPODARCZĄ LUB INNEJ STRATY MATERIALNEJ WYNIKAJĄCEJ Z UŻYTKOWANIA (LUB 
NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA) PRODUKTU, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I PODSTAWĘ 
ZOBOWIĄZANIA.  JAKO ŻE USTAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZA WYŁĄCZENIA 
LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD WYNIKOWYCH LUB UBOCZNYCH, 
NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO SYTUACJI 
UŻYTKOWNIKA, LECZ SĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ 
PRAWO. 
 

a. (b) W ŻADNYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SONOS 
WOBEC UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO WSZELKICH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z DOWOLNEJ 
JEDNEJ PRZYCZYNY LUB ICH ZBIORU NIE PRZEKRACZA KOSZTU PONIESIONEGO PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA W RAMACH ZAKUPU PRODUKTU. 
 

a. (c) Ograniczenia wskazane w ust. 7 mają zastosowanie nawet w przypadku powiadomienia 
firmy Sonos, jej dostawców lub dystrybutorów o możliwości wystąpienia takiej szkody lub dowolnej zamierzonej 
przez użytkownika formy użytkowania.  Niniejsze obostrzenia obowiązują niezależnie od niespełnienia 
zasadniczego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka zaradczego.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 
niniejsze ograniczenia odzwierciedlają racjonalny rozkład ryzyka.  
 
a. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA NARUSZENIE 
 

a. (a) Odszkodowanie  Firma Sonos przyjmie lub odrzuci wszelkie roszczenia, żądania, 
pozwy, postępowania lub powództwa wobec użytkownika w zakresie, w jakim przedmiotowe roszczenie oparte 
będzie na zarzucie, iż dowolna część produktu dostarczonego w formie przewidzianej na mocy niniejszej umowy 
i użytkowanego zgodnie z jej wymogami stanowi naruszenie praw autorskich obowiązujących na terenie Stanów 
Zjednoczonych w odniesieniu do osób trzecich lub stanowi sprzeniewierzenie tajemnicy handlowej tych osób 
trzecich, o ile: (i) użytkownik niezwłocznie zawiadomi firmę Sonos na piśmie o otrzymaniu roszczenia, (ii) 
użytkownik udzieli firmie Sonos wyłącznego uprawnienia do zarządzania i kierowania procesem związanym z 
odrzuceniem roszczenia lub jego przyjęciem, oraz (iii) użytkownik udzieli firmie Sonos, na jej koszt (z 
wyłączeniem wartości czasu poświęconego przez użytkownika) wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia 
w odniesieniu do przedmiotowego roszczenia. Firma Sonos pokryje wszelkie koszty ugody, odszkodowań i opłat 
ostatecznie zasądzonych w zakresie odpowiadającym roszczeniu.  Użytkownikowi przysługuje prawo do 
uczestnictwa w procesie obrony przed roszczeniami na własny koszt.  Firma Sonos nie przyjmuje 
odpowiedzialności za żadne koszty lub wydatki poniesione bez uzyskania jej uprzedniej pisemnej zgody. 
 

a. (b) Granica wysokości odszkodowawczej.  Niezależnie od powyższego firma Sonos nie 
ponosi odpowiedzialności w stosunku do jakichkolwiek roszczeń wynikających z: (i) użytkowaniem dowolnego 
produktu przez użytkownika w okresie przekraczającym (30) dni po otrzymaniu od firmy Sonos pisemnego 
powiadomienia o możliwości wystąpienia powództwa w przypadku kontynuacji użytkowania produktu, (ii) 



połączenia produktu, lub dowolnej jego części, z innym sprzętem lub produktami niedostarczonymi przez firmę 
Sonos, gdyby przedmiotowego roszczenia można byłoby uniknąć w przypadku niepołączenia produktów, lub (iii) 
użytkowania produktów w celach innych niż dozwolone na mocy niniejszej umowy. 
 

a. (c) Entire Liability.  Całkowita odpowiedzialność.  POWYŻSZE POSTANOWIENIA 
NINIEJSZEGO UST. 8 OKREŚLAJĄ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA FIRMY SONOS 
ORAZ WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI W ODNIESIENIU DO 
WSZELKICH FAKTYCZNYCH LUB DOMNIEMANYCH PRZYPADKÓW NARUSZEŃ LUB 
SPRZENIEWIERZENIA WSZELKICH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W ODNIESIENIU DO 
PRODUKTU. 
 
a. 9. INNE POSTANOWIENIA   
 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że produkt podlega przepisom i uregulowaniom dotyczącym kontroli 
eksportowej obowiązującym na terenie Stanów Zjednoczonych oraz wszelkim zmianom dokonanym w ich 
zakresie.  Użytkownik gwarantuje spełnienie wszelkich wymogów przepisów i uregulowań dotyczących kontroli 
eksportowej obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych.  Niniejsza umowa jest regulowana prawem 
stanu Kalifornia, z wyłączeniem wszelkich norm kolizyjnych w nim zawartych.  Użytkownik wyraża zgodę na 
podporządkowanie się jurysdykcji sądów federalnych i stanowych działających na terenie stanu Kalifornia.  
Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a firmą Sonos w odniesieniu do 
przedmiotu umowy, jak również zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne uzgodnienia, oświadczenia 
lub porozumienia, które nie zostały szczegółowo uwzględnione w niniejszych postanowieniach.  Jeżeli 
którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonywalne na mocy 
sądowego orzeczenia lub decyzji, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełną ważność i moc na 
warunkach w nich określonych.  Cesja niniejszej umowy lub jakichkolwiek praw lub obowiązków z niej 
wynikających, na mocy prawa lub w inny sposób, jest niedozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sonos.  
Wszelkie próby dokonania przez użytkownika cesji umowy bez uprzedniej pisemnej zgody zostaną uznane za 
nieważne.   
 
 Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej umowy prosimy kierować na adres 
support@sonos.com lub zgłaszać drogą telefoniczną pod numerem (800) 680-2345. 
 
 
 
 
 


