
 Zasady korzystania z aplikacji 
 

• Do instalacji i korzystania z aplikacji wymagana jest licencja samodzielna Shoper w 
zgodnej ze specyfikacją wersji.

• Instalacja aplikacji nie powoduje modyfikacji kodu Shoper i pozostawia wszystkie pliki 
Shoper w nienaruszonym stanie. Nie blokuje mechanizmu automatycznej aktualizacji w 
Centrum Aktualizacji Shoper.

• Aplikacja jest przez nas stale aktualizowana do najnowszej wersji sklepu Shoper (chyba 
że w specyfikacji zostało oznaczone inaczej). Posiadasz bezpłatny dostęp do nowych 
wersji aplikacji przez okres jednego roku od momentu zakupienia tej aplikacji. 
Aktualizację aplikacji z wersji na wersję wykonasz w łatwy sposób poprzez Centrum 
aplikacji.

• Po zaktualizowaniu sklepu Shoper do najnowszej dostępnej wersji - także zakupiona 
aplikacja musi być zaktualizowana.

• Jako właściciel aplikacji posiadasz licencję na zakupioną aplikację. Szczegółowe 
warunki licencji zawarte są na stronie Licencja oprogramowania.

• Pliki do instalacji aplikacji udostępniane są automatycznie w serwisie shopgadget.eu w 
Panelu Klienta po opłaceniu zamówienia. Tam też można pobrać nowe wersje zakupionej 
aplikacji.

• Po zakupie aplikacji jednorazowo zainstalujemy ją bezpłatnie we wskazanym przez 
Ciebie sklepie Shoper w terminie 3 dni od otrzymania niezbędnych informacji. Usługa 
instalacji aplikacji wykonywana jest zgodnie z Regulaminem Usługi Instalacji.

• Aplikację możesz zainstalować samodzielnie używając Centrum aplikacji.
• Na aplikację udzielamy rocznej gwarancji prawidłowego działania dla konkretnej 

wersji sklepu Shoper. Usprawnienia i ewentualne poprawki są wprowadzane w ramach 
kolejnych wersji aplikacji.Jeżeli sklep posiada indywidualną grafikę lub inne 
modyfikacje Shoper wówczas Aplikacja nie jest objęta roczną gwarancją.

• Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji dla aplikacji są dostępne na 
stronie Ogóle Warunki Gwarancji Oprogramowania.

• Aplikacje są przygotowywane dla domyślnych szablonów (stylów graficznych) Shoper 
oraz gotowych szablonów (stylów graficznych) z naszej oferty. Jeśli posiadasz szablon 
(styl graficzny) indywidualny może zajść potrzeba dostosowania twojego szablonu do 
zakupionej Aplikacji.

• Po upływie roku możesz przedłużyć dostęp do: nowych wersji aplikacji, gwarancji na nią 
oraz pomocy technicznej, wykupując u nas roczny pakiet usług Asysta. W tym celu 
trzeba zalogować się do Panelu Klienta w serwisie shopgadget.eu i zakupić interesującą 
Cię usługę.


