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Szanowni Państwo ! 
  

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Umową Licencyjną uprawnienia 
wynikające z tejże umowy mogą być przez właściciela licencji systemu 
Mistral przeniesione na inny podmiot w drodze sprzedaży lub darowizny za 
zgodą producenta oraz pod warunkiem, że:  

1) Dotychczasowy właściciel posiada aktualną wersję systemu Mistral i nie 
posiada nieuregulowanych zobowiązań względem producenta 
oprogramowania Mistral 

2) Dotychczasowy właściciel nie zatrzyma dla siebie żadnej kopii 
Oprogramowania lub żadnej jego części składowej  

3) Nowy Użytkownik zobowiąże się w pełni przestrzegać Umowy 
Licencyjnej oraz warunków aktualizacji. 

  
W związku z tym dotychczasowy oraz przyszły Użytkownik ( lub osoby 
upoważnione) powinni przesłać nas wniosek o przeniesienie praw 
wynikających z Umowy Licencyjnej (formularz poniżej).  
 
W przypadku jakichkolwiek niejasności proszę o kontakt telefoniczny (71 796 
72 98) 
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……..………………………, dnia………….. 
 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY LICENCYJNEJ 
 
W dniu ……………………………………. 
 
Firma: …………………………………………………………………………………………………................................................. 
………………………………………………………………………...........................................…………………………………………… 

(pełna nazwa firmy przekazującej, NIP, dokładny adres firmy) 
 
 
Zwana dalej Stroną Przekazującą, przekazuje program Mistral w wersji: 
 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…………..    
 
 
 
Firmie: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(pełna nazwa Nowego Użytkownika, NIP, dokładny adres, telefon kontaktowy) 
 
Zwanej dalej Nowym Użytkownikiem . 
 

Niniejszym strona przekazująca oświadcza, że nie zatrzymała dla siebie żadnej kopii 
oprogramowania i/lub jego części składowych. Warunkiem przeniesienia licencji  jest posiadanie 
aktualnej wersji programu Mistral. W wyniku przeniesienia praw licencyjnych nie ulegają zmianie 
parametry licencji, wariant programu, terminy aktualizacji itd.  
Strona przekazująca oświadcza, że posiada aktualną wersję systemu Mistral i nie posiada żadnych 
nieuregulowanych zobowiązań względem producenta oprogramowania Mistral. 

Nowy użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Umowy licencyjnej systemu Mistral 
(dostępnej pod adresem: https://mistral.net.pl/umowa-licencyjna/ ) oraz warunkami aktualizacji 
systemów Mistral (dostępnych pod adresem: https://mistral.net.pl/warunki-aktualizacji/) i że nie 
posiada żadnych nieuregulowanych zobowiązań względem producenta oprogramowania Mistral. 

 
 
 
 

……………………………………………………….. 
(data, pieczątka firmowa i podpis osoby upoważnionej 

w firmie strony przekazującej) 
……………………………………………………….. 
(data, pieczątka firmowa i podpis osoby upoważnionej  
w firmie Nowego Użytkownika) 
 


