REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WIRTUALNY AKOMPANIATOR
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USŁUGA — usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internet i przy
użyciu aplikacji, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi okresowego, odpłatnego i
nieprzerwanego dostępu do Bazy Utworów .
UMOWA - umowa o świadczenie usługi na warunkach wskazanych w niniejszym
regulaminie.
APLIKACJA — aplikacja interaktywna, program komputerowy, na który Usługodawca
udziela licencji typu freeware, zbudowany i administrowany przez Usługodawcę, dostępny
do bezpłatnego pobrania na stronie Usługodawcy pod adresem www.rubato.io, stanowiący
jego wyłączną własność i podlegający ochronie prawa autorskiego, działający pod kontrolą
systemu operacyjnego Windows, macOS lub Linux na zasadzie wirtualnego akompaniatora
z funkcją zmiany tempa, transpozycją, kontrolą rubato, zapętlaniem taktów i inteligentnym
metronomem.
USŁUGODAWCA — RUBATO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS nr 0000468744.
UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystająca z usługi na zasadach szczegółowo ustalonych w niniejszym regulaminie.
BAZA UTWORÓW — zbiór nie mniej niż 2470 opracowanych utworów muzycznych
zapisanych w postaci elektronicznej, znajdujących się na serwerach Usługodawcy i
dostępnych dla Użytkownika w okresie świadczenia usługi. Pełna funkcjonalność (wraz z
funkcją transpozycji i inteligentnego metronomu) dotyczy nie mniej 416 utworów.
WYMOGI SPRZĘTOWE — minimalne parametry urządzeń, na których instalowana jest
aplikacja, zapewniające poprawne jej funkcjonowanie.
FORMULARZ – formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej
USŁUGODAWCY pod adresem www.rubato.io
KONTO UŻYTKOWNIKA – unikatowy numer przypisany do Użytkownika, nazwę konta
Użytkownika stanowi wskazany przez niego adres email.
CENNIK – ceny poszczególnych usług wskazane na stronie Usługodawcy dla
poszczególnych, stanowiące integralną część regulaminu.
WERSJA DEMO – nieodpłatna, demonstracyjna i ograniczona wersja usługi obsługiwana
przez aplikację dostępną na stronie Usługodawcy pod adresem www.rubato.io.
KOD AKTYWACYJNY – specjalny, posiadający wskazany w regulaminie okres ważności
numer oferowany przez Usługodawcę, którego przypisanie do konta użytkownika,
umożliwia dostęp do usługi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin reguluje warunki dostępu i korzystania z usługi świadczonej przez
Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
2. Przed pobraniem i zainstalowaniem aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania
się z treścią niniejszego Regulaminu, a jego zaakceptowanie jest niezbędne do rozpoczęcia
świadczenia usługi, a także dla dostępu do Wersji Demo.
3. Usługa świadczona jest wyłącznie na użytek prywatny (osobisty) Użytkownika. Korzystanie
z usługi w celach komercyjnych (handlowych) lub w kontekście publicznym jest
zabronione.
4. Na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://www.rubato.io/kup znajduje się
Wersja Demo , umożliwiająca dostęp do ograniczonej liczby utworów i służąca zapoznaniu
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się z możliwościami i cechami aplikacji. Zasady dostępu do pełnej Bazy Utworów opisane
są w pkt 10 - 15 niniejszego regulaminu.
Na używanie aplikacji udziela się bezterminowej nieodpłatnej licencji, z zastrzeżeniem
zapisów niniejszego regulaminu.
Baza utworów, dostępna jest jedynie po zawarciu Umowy, korzystanie z niej odbywa się
trybie on-line tj. wymaga dostępu do internetu.
Dla poprawnego działania aplikacji konieczne jest spełnienie minimalnych wymogów
sprzętowych (wymogi sprzętowe): 4,5GiB wolnej pamięci RAM, procesor dwurdzeniowy
klasy Intel Core i5 w architekturze 64 bitowej o częstotliwości taktowania 2GHz, 3GiB
wolnego miejsca na dysku, karta muzyczna stereo, wyświetlacz o rozdzielczości 1280x800
pikseli.
Użytkownik może korzystać z usługi maksymalnie na dwóch urządzeniach, przy czym nie
jest możliwe korzystanie z niej równocześnie na obydwu urządzeniach.

ZAWARCIE UMOWY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
9. Warunkiem świadczenia usługi jest zawarcie Umowy.
10.Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie Formularza, ściągnięcie aplikacji oraz
pod warunkiem uiszczenia opłaty wskazanej w Cenniku.
11. Opłata wykonywana jest na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany na stronie
internetowej Usługodawcy pod adresem https://www.rubato.io/kup
12.Dostęp do usługi (rozpoczęcie świadczenia) zapewnia się Użytkownikowi niezwłocznie po
zaksięgowaniu opłaty na koncie Usługodawcy, nie później niż po 12 godzinach od
zaksięgowania. Usługa jest dostępna po wpisaniu w aplikację otrzymanego uprzednio od
Usługodawcy kodu aktywacyjnego.
13.Usługa świadczona jest każdorazowo przez okres 30 dni (okres ważności kodu
aktywacyjnego). Wygaśnięcie usługi następuje w danym dniu o północy.
14.Po zakończeniu okresu, o którym mowa w pkt 13 powyżej użytkownik traci dostęp do
pełnej bazy utworów, a wznowienie świadczenia usługi nastąpi po uiszczeniu opłaty za
kolejny okres, o którym mowa w pkt 13 powyżej.
15.Aktualizacja aplikacji wymaga zainstalowania jej nowej wersji dostępnej na stronie
internetowej Usługodawcy.
16.W związku z tym, że po spełnieniu warunków opisanych w pkt 11 i 12 niniejszego
regulaminu Użytkownik otrzymuje usługę, świadczenie Usługodawcy uznaje się za
spełnione, gdyż Użytkownikowi zapewnia się możliwość korzystania z usługi przez okres
wskazany w pkt 13. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
17.W razie jakiejkolwiek przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu usługi z przyczyn leżących
po stronie Usługodawcy, świadczenie usługi na rzecz Użytkownika zostanie bez żadnych
obciążeń przedłużone o czas, w którym Użytkownik nie miał dostępu do usługi. Za przerwę
leżącą po stronie Usługodawcy rozumie się w szczególności okres wykonywania prac
konserwacyjnych aplikacji.
18.W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy je zgłosić na adres poczty email
Usługodawcy pkonikiewicz@rubato.io. Usługodawca dochowa wszelkich starań by pomóc
w ich rozwiązaniu w możliwie najkrótszym czasie.
REKLAMACJE
19.Reklamacje dotyczące świadczenia usługi, w tym momentu rozpoczęcia jej świadczenia,
okresu w którym jest ona dostępna, a także innych spraw związanych z dostępem i
korzystaniem aplikacji i powiązanej Bazy Utworów należy składać poprzez elektroniczny
formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Usługodawcy.
20.Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zgłoszoną reklamacje nie później niż
w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego w formie wiadomości e-

mail przesłanej na adres Użytkownika.
21.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem,
zakazane jest dokonywanie zmian i dekompilacji , obchodzenie jej technicznych
zabezpieczeń.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ/PRAWA AUTORSKIE
22.Użytkownikowi nie wolno dekompilować, demontować, dostosowywać, powielać lub
tworzyć dzieł pochodnych na podstawie aplikacji za wyjątkiem sytuacji, w której program
umożliwia Użytkownikowi, dzięki specjalnym funkcjom, tworzenie, generowanie lub
przesyłanie treści tworzonych przez użytkowników.
23.Użytkownikowi nie wolno używać utworów znajdujących się w Bazie Utworów w celach
innych niż dla wykorzystania ich zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. wraz z aplikacją i
do użytku osobistego, w szczególności zabronione jest wykorzystanie udostępnianych przez
Usługodawcę utworów w celach komercyjnych, rozpowszechnianie ich, publikowanie,
powielanie, kopiowanie, lub jakiekolwiek inne udostępnianie w celach niezwiązanych z
otrzymaną usługą.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z
Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
25.Usługodawca poniżej wskazuje dane teleadresowe umożliwiające kontakt Użytkownikowi:
numer telefonu: 506609002; adres e-mail: pkonikiewicz@rubato.io
26.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu
w dowolnym terminie.
27.W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca powiadamia zarejestrowanych
Użytkowników wysyłając wiadomość na adres e-mail. Zmieniony Regulamin jest także
zamieszczany na stronie internetowej Usługodawcy.
28.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest
sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
29.Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.03.2020 r.

