
      

  

  

  CCOOMMMM  OONNEE  SSOOFFTTWWAARREE  LLIICCEENNSSEE  AAGGRREEEEMMEENNTT  

  

PPlleeaassee  rreeaadd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ccaarreeffuullllyy  bbeeffoorree  ooppeenniinngg  tthhee  pprrooggrraamm  ddiisskkeettttee  

ppaacckkaaggee..  OOppeenniinngg  tthhee  PPaacckkaaggee  iinnddiiccaatteess  yyoouurr  aacccceeppttaannccee  ooff  tthheessee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss..    TThhiiss  

aaggrreeeemmeenntt  iiss  aa  lleeggaall  ccoonnttrraacctt  bbeettwweeeenn  tthhee  ppuurrcchhaasseeooff  tthhiiss  ssooffttwwaarree  ppaacckkaaggee  ((PPuurrcchhaassee))  aanndd  

CCoommmm  OOnnee  LLLLCC    IIff  yyoouu  ddoo  nnoott  aaggrreeee  wwiitthh  tthheessee  tteerrmmss,,  yyoouu  mmaayy  pprroommppttllyy  rreettuurrnn  tthhee  ppaacckkaaggee  

uunnooppeenneedd..    AA  rreessttoocckkiinngg  ffeeee  ooff  1155%%  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  oonn  rreettuurrnnss  ooff  uunnooppeenneedd  ppaacckkaaggeess  mmaaddee  aafftteerr  

1100  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ppuurrcchhaassee..    NNoo  rreettuurrnnss  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd  aafftteerr  3300  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  

ppuurrcchhaassee..    IInn  eexxcchhaannggee  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  aa  oonnee--ttiimmee  ffeeee  ffoorr  tthhiiss  pprrooggrraamm,,  tthhee  PPuurrcchhaasseerr  iiss  hheerreebbyy  

ggrraanntteedd  aa  lliicceennssee  ffrroomm  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC  ttoo  uussee  tthhiiss  pprrooggrraamm  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

  ffoolllloowwiinngg  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss::  

  

11..  TThhee  PPuurrcchhaasseerr  iiss  hheerreebbyy  ggrraanntteedd  aa  lliimmiitteedd  lliicceennssee  ttoo  uussee  tthhiiss  pprrooggrraamm  oonn  aa  ssiinnggllee  mmaacchhiinnee  oorr  oonn  aa  ssiinnggllee  

nneettwwoorrkkeedd  ggrroouupp  ooff  mmaacchhiinneess  wwhhiicchh  sshhaarree  aa  ccoommmmoonn  ddiisskk  ddrriivvee  oonn  wwhhiicchh  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  ssttoorreedd,,  

pprroovviiddeedd  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  ssttoorreedd  oonnllyy  oonn  tthhee  sshhaarreedd  ddiisskk  ddrriivvee  aanndd  iiss  nnoott  aallssoo  ssttoorreedd  oonn  aa  ddiisskk  ddrriivvee  

iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  nneettwwoorrkkeedd  mmaacchhiinneess..  

  

22..  TThhee  PPuurrcchhaasseerr  mmaayy  ttrraannssffeerr  tthhee  pprrooggrraamm  oorr  aannyy  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  iinnttoo  aannyy  mmaacchhiinnee  oorr  ssttoorraaggee  

mmeeddiiaa  ffoorr  bbaacckkuupp  oorr  mmooddiiffiiccaattiioonn  ppuurrppoosseess  oonnllyy  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  PPuurrcchhaasseerr''ss  uussee  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  oonn  tthhee  

ssiinnggllee  mmaacchhiinnee  oorr  nneettwwoorrkkeedd  ggrroouupp  ooff  mmaacchhiinneess..    AAnnyy  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhiiss  pprrooggrraamm  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  ssuubbjjeecctt  

ttoo  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  lliicceennssee  aaggrreeeemmeenntt..  

  

33..  TThhee  PPuurrcchhaasseerr  mmaayy  ttrraannssffeerr  tthhee  pprrooggrraamm  aanndd  lliicceennssee  ggrraanntteedd  hheerreeiinn  ttoo  aannootthheerr  ppaarrttyy  ((ttrraannssffeerreeee))  iiff  tthhee  

ttrraannssffeerreeee  aaggrreeeess  ttoo  aacccceepptt  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt,,  eexxcceepptt  aass  pprroovviiddeedd  bbeellooww..    

UUppoonn  ssuucchh  ttrraannssffeerr  tthhee  tteerrmm  PPuurrcchhaasseerr  aass  uusseedd  hheerreeiinn  sshhaallll  rreeffeerr  ttoo  tthhee  ttrraannssffeerreeee..    IIff  ssuucchh  aa  ttrraannssffeerr  

ooccccuurrss,,  tthhee  PPuurrcchhaasseerr''ss  lliicceennssee  sshhaallll  aauuttoommaattiiccaallllyy  tteerrmmiinnaattee  aanndd  tthhee  PPuurrcchhaasseerr  aaggrreeeess  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  

ttoo  eeiitthheerr  ttrraannssffeerr  aallll  ccooppiieess  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  iinn  aannyy  ffoorrmm  ttoo  tthhee  ttrraannssffeerreeee  oorr  ddeessttrrooyy  aannyy  ccooppiieess  nnoott  

ttrraannssffeerrrreedd,,  iinncclluuddiinngg  aallll  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aanndd  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  ccoonnttaaiinneedd  oorr  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  ootthheerr  

pprrooggrraammss  bbyy  aannyy  mmeeaannss,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ttrraannssllaattiioonn  oorr  ccoommppiillaattiioonn..    FFaaiilluurree  ttoo  nnoottiiffyy  CCoommmm  

OOnnee  LLLLCC  ooff  ssuucchh  ttrraannssffeerr  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ooff  tthhee  ttrraannssffeerr  wwiillll  vvooiidd  aallll  ffuurrtthheerr  wwaarrrraannttiieess,,  oobblliiggaattiioonnss  

ooff  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt,,  aanndd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreecceeiivvee  uuppddaatteess  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm..  

  

44..  PPuurrcchhaasseerr  hheerreebbyy  aaggrreeeess  nnoott  ttoo  ttrraannssffeerr,,  oorr  aauutthhoorriizzee  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff,,  tthhee  ppoosssseessssiioonn  ooff  aannyy  ccooppyy  ooff  tthhee  

pprrooggrraamm  bbyy  rreennttaall,,  lleeaassee,,  oorr  lleennddiinngg,,  oorr  bbyy  aannyy  ootthheerr  aaccttiivviittyy  oorr  pprraaccttiiccee  iinn  tthheennaattuurree  ooff  rreennttaall,,  lleeaassee  oorr  

lleennddiinngg  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ddiirreecctt  oorr  iinnddiirreecctt  ccoommmmeerrcciiaall  aaddvvaannttaaggee  wwiitthhoouutt  tthhee  pprriioorr  wwrriitttteenn  aauutthhoorriizzaattiioonn  

ooff  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC..  

  

55..  TThhee  PPuurrcchhaasseerr  aaggrreeeess  ttoo  rreepprroodduuccee  aanndd  iinncclluuddee  tthhee  ccooppyyrriigghhtt  nnoottiiccee  oonn  aannyy  ccooppyy,,  ccoommppiillaattiioonn,,  

ttrraannssllaattiioonn,,  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  oorr  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..    TThhee  PPuurrcchhaasseerr  mmaayy  nnoott  uussee,,  ccooppyy,,  mmooddiiffyy,,  ttrraannssllaattee,,  

ccoommppiillee,,  oorr  ttrraannssffeerr  tthhee  pprrooggrraamm,,  oorr  aannyy  ccooppyy,,  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  oorr  mmeerrggeedd  ppoorrttiioonn  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrtt,,  eexxcceepptt  

aass  eexxpprreessssllyy  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  tthhiiss  lliicceennssee..  

  

66..  CCoommppiillaattiioonn  ooff  tthhee  ssoouurrccee  ccooddee  ooff  aannyy  CCoommmmOOnnee  LLLLCC  pprrooggrraamm  bbyy  tthhee  PPuurrcchhaasseerr  ddooeess  nnoott  rreelleeaassee  tthhee  

PPuurrcchhaasseerr  ffrroomm  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt,,  nnoorr  ddooeess  iitt  aallllooww  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ccooppiieess  ooff  

aannyy  ccoommppiillaattiioonn  ooff  tthhee  ssoouurrccee  ccooddee..    TThhee  pprrooggrraamm  mmaayy  bbee  ccoommppiilleedd  aanndd  uusseedd  oonn  aa  mmaacchhiinnee  tthhaatt  wwoouulldd  

ootthheerrwwiissee  bbee  uusseedd  ttoo  ooppeerraattee  tthhee  ssoouurrccee  ccooddee  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  ((iiee..  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  mmuusstt  bbee  

ppuurrcchhaasseedd  ffoorr  eeaacchh  mmaacchhiinnee  tthhee  pprrooggrraamm  oorr  aannyy  ccoommppiillaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  ttoo  bbee  uusseedd  oonn))..    

CCoommppiillaattiioonnss  ooff  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC  ssoouurrccee  ccooddee  mmaayy  bbee  ccooppiieedd  ffoorr  aarrcchhiivvee  ppuurrppoosseess  oonnllyy..  

  

77..  TThhee  lliicceennssee  ggrraanntteedd  hheerreeiinn  sshhaallll  rreemmaaiinn  iinn  eeffffeecctt  uunnttiill  tteerrmmiinnaatteedd  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt..    FFaaiilluurree  

ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aannyy  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  wwiillll  rreessuulltt  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  lliicceennssee  

ggrraanntteedd  bbyy  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt..    TThhee  lliicceennssee  ggrraanntteedd  hheerreeiinn  mmaayy  aallssoo  bbee  tteerrmmiinnaatteedd  aatt  aannyy  ttiimmee  bbyy  ddeessttrrooyyiinngg  

tthhee  pprrooggrraamm  aanndd  aallll  ccooppiieess,,  ppoorrttiioonnss  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonnss  tthheerreeooff..      

  

88..  CCoommmm  OOnnee  wwiillll  rreeppllaaccee  aannyy  ddeeffeeccttiivvee  ddiisskkeetttteess  tthhaatt  aarreerreettuurrnneedd  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ddaattee  ooff  

ppuurrcchhaassee..    CCoommmm  OOnn  LLLLCC  wwaarrrraannttss  tthhee  pprrooggrraamm  ttoo  ooppeerraattee  ssuubbssttaannttiiaallllyy  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  

aaccccoommppaannyyiinngg  ddooccuummeennttaattiioonn  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  9900  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  oorriiggiinnaall  ppuurrcchhaassee..    BByy  ooppeenniinngg  tthhee  

sseeaalleedd  ppaacckkaaggee,,  PPuurrcchhaasseerr  aaggrreeeess  tthhaatt  tthhee  oonnllyy  rreemmeeddyy  aavvaaiillaabbllee  ttoo  PPuurrcchhaasseerr  wwiillll  bbee  tthhee  rreeppllaacceemmeenntt  



      

ooff  ddeeffeeccttiivvee  ddiisskkeetttteess  oorr  tthhee  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  aannyy  ddeeffeeccttss  ssuubbmmiitttteedd  iinn  wwrriittiinngg  aass  ddeeffiinneedd  aabboovvee..    NNoo  

wwaarrrraannttyy,,  wwhheetthheerr  eexxpprreesssseedd  oorr  iimmpplliieedd,,  sshhaallll  aappppllyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  eexxppiirraattiioonn  ooff  tthhee  9900  ddaayy  ppeerriioodd  ffrroomm  tthhee  

ddaattee  ooff  oorriiggiinnaall  ppuurrcchhaassee..    TThhee  PPuurrcchhaasseerr  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  ssaaiidd  wwaarrrraannttyy  oonnllyy  iiff  tthhee  

eenncclloosseedd  pprroodduucctt  rreeggiissttrraattiioonn  ccaarrdd  iiss  rreettuurrnneeddttoo  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  

ddaattee  ooff  ppuurrcchhaassee..  

  

99..  TTHHEE  WWAARRRRAANNTTIIEESS  SSEETT  FFOORRTTHH  IINN  PPAARRAAGGRRAAPPHH  88..  AABBOOVVEE  AARREE  IINN  LLIIEEUU  OOFF  AANNYY  OOTTHHEERR  

WWAARRRRAANNTTIIEESS,,  EEXXPPRREESSSS  OORR  IIMMPPLLIIEEDD,,  IINNCCLLUUDDIINNGG,,  BBUUTT  NNOOTT  LLIIMMIITTEEDD  TTOO,,  TTHHEE  IIMMPPLLIIEEDD  

WWAARRRRAANNTTIIEESS  OOFF  MMEERRCCHHAANNTTAABBIILLIITTYY  AANNDD  FFIITTNNEESSSS  FFOORR  AA  PPAARRTTIICCUULLAARR  PPUURRPPOOSSEE  WWIITTHH  

RREESSPPEECCTT  TTOO  TTHHEE  PPRROOGGRRAAMM..    IINN  NNOO  EEVVEENNTT  WWIILLLL  CCOOMMMM  OONNEE  LLLLCC  BBEE  LLIIAABBLLEE  FFOORR  DDAAMMAAGGEESS,,  

IINNCCLLUUDDIINNGG  AANNYY  LLOOSSSS  OOFF  PPRROOFFIITTSS,,  LLOOSSTT  SSAAVVIINNGGSS,,  OORR  AANNYY  OOTTHHEERR  IINNCCIIDDEENNTTAALL  OORR  

CCOONNSSEEQQUUEENNTTIIAALL  DDAAMMAAGGEESS  AARRIISSIINNGG  OOUUTT  OOFF  TTHHEE  UUSSEE  OOFF,,  OORR  IINNAABBIILLIITTYY  TTOO  UUSSEE  TTHHEE  

PPRROOGGRRAAMM,,  EEVVEENN  IIFF  CCOOMMMM  OONNEE  LLLLCC  OORR  IITTSS  AAUUTTHHOORRIIZZEEDD  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVEE  HHAASS  BBEEEENN  

AADDVVIISSEEDD  OOFF  TTHHEE  PPOOSSSSIIBBIILLIITTYY  OOFF  SSUUCCHH  DDAAMMAAGGEESS..    CCOOMMMM  OONNEE  LLLLCC  WWIILLLL  NNOOTT  BBEE  LLIIAABBLLEE  

FFOORR  AANNYY  SSUUCCHH  CCLLAAIIMM  BBYY  AANNYY  OOTTHHEERR  PPAARRTTYY..  

  

1100..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  pprrooggrraamm  ddiisskkeetttteess  bbeeccoommee  lloosstt  oorr  ddaammaaggeedd,,  rreeppllaacceemmeenntt  ddiisskkeetttteess  mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd  

ffrroomm  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC..    RReeppllaacceemmeenntt  ddiisskkss  wwiillll  oonnllyy  bbee  pprroovviiddeedd  iiff  tthhee  pprroodduucctt  rreeggiissttrraattiioonn  ccaarrdd  iiss  

rreettuurrnneedd  ttoo  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC..  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ddaattee  ooff  ppuurrcchhaassee..    TThhee  ffeeee  ffoorr  

rreeppllaacceemmeenntt  ddiisskkss  iiss  $$2255..0000  ((ttwweennttyy--ffiivvee  ddoollllaarrss))  pplluuss  $$77..0000  ffoorr  sshhiippppiinngg  aanndd  hhaannddlliinngg..  

  

1111..  TThhiiss  lliimmiitteedd  wwaarrrraannttyy  ggiivveess  tthhee  PPuurrcchhaasseerr  ssppeecciiffiicc  lleeggaall  rriigghhttss,,  aanndd  tthhee  PPuurrcchhaasseerr  mmaayy  hhaavvee  ootthheerr  rriigghhttss  

tthhaatt  mmaayy  vvaarryy  ffrroomm  ssttaattee  ttoo  ssttaattee..    SSoommee  ssttaatteess  ddoo  nnoott  aallllooww  lliimmiittaattiioonnss  oonn  hhooww  lloonngg  aann  iimmpplliieedd  wwaarrrraannttyy  

llaassttss  aanndd  ssoommee  ssttaatteess  ddoo  nnoott  aallllooww  tthhee  eexxcclluussiioonn  ooff  lliimmiittaattiioonn  ooff  iinncciiddeennttaall  oorr  ccoonnsseeqquueennttiiaall  ddaammaaggeess  ffoorr  

ccoonnssuummeerr  pprroodduuccttss..    SSoommee  ooff  tthhee  aabboovvee  lliimmiittaattiioonnss  aanndd  eexxcclluussiioonnss  mmaayy  nnoott  aappppllyy  ttoo  tthhee  ppuurrcchhaasseerr  

ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  rreessiiddeennccee..  

  

1122..  IIff  aannyy  pprroovviissiioonn  ooff  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  sshhaallll  bbee  hheelldd  uunnllaawwffuull,,  vvooiidd,,  oorr  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn  uunneennffoorrcceeaabbllee,,  tthheenn  tthhaatt  

pprroovviissiioonn  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  sseevveerraabbllee  ffrroomm  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  aanndd  sshhaallll  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  vvaalliiddiittyy  aanndd  

eennffoorrcceeaabbiilliittyy  ooff  tthhee  rreemmaaiinniinngg  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..  

  

1133aa..  PPuurrcchhaasseerr  uunnddeerrssttaannddss  tthhaatt  aallll  pprrooggrraammmmiinngg  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aanndd  cchhaannggeess  mmaaddee  ttoo  aannyy  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC..  

ssooffttwwaarree  pprroodduuccttss  bbyy  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC..  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss::  

  

1133bb..  PPuurrcchhaasseerr  uunnddeerrssttaannddss  tthhaatt  tthhee  aammoouunnttss  ttoo  bbee  bbiilllleedd  bbyy  CCoommmm  OOnnee  ffoorr  ssuucchh  pprrooggrraammmmiinngg  ddoo  nnoott  ccoovveerr  

tthhee  eennttiirree  ddeevveellooppmmeenntt  ccoosstt  ooff  tthhee  aaddddiittiioonnaall  pprrooggrraammmmiinngg  ttoobbee  pprroovviiddeedd  bbyy  CCoommmm  OOnnee..    TThhee  ccoossttss  

bbiilllleedd  oonnllyy  ccoovveerr  tthhee  bbaassiicc  ccoosstt  ooff  iinnccoorrppoorraattiinngg  cchhaannggeess  iinnttoo  tthhee  CCoommmm  OOnnee  SSooffttwwaarree  tthhaatt  wwiillll  bbeetttteerr  ssuuiitt  

tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  PPuurrcchhaasseerr..    AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  ppuurrcchhaasseerr  uunnddeerrssttaannddss  aanndd  aaggrreeeess  tthhaatt  aallll  rriigghhtt,,  ttiittllee,,  aanndd  

iinntteerreesstt  iinn  aanndd  ttoo  aallll  ccoommppuutteerr  pprrooggrraammmmiinngg  wwhhiicchh  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  CCoommmm  OOnnee,,  aanndd  aallll  ccoommppuutteerr  

pprrooggrraammss  wwhhiicchh  rreessuulltt  ffrroomm  ssuucchh  pprrooggrraammmmiinngg,,  sshhaallll  rreemmaaiinn  tthhee  eexxcclluussiivvee  pprrooppeerrttyy  ooff  CCoommmm  OOnnee..    TThhee  

PPuurrcchhaasseerr  sshhaallll  oonnllyy  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aa  nnoonn--eexxcclluussiivvee  lliicceennssee  ttoo  uussee  ssuucchh  ccoommppuutteerr  pprrooggrraammss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

tteerrmmss  ooff  tthhee  tthhiiss  lliicceennssiinngg  aaggrreeeemmeenntt..    IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  PPuurrcchhaasseerr  aaggrreeeess  tthhaatt  CCoommmm  OOnnee  sshhaallll  rreettaaiinn  

aallll  ccooppyyrriigghhttss  iinn  aanndd  ttoo  aallll  ccoommppuutteerr  pprrooggrraammss  pprroodduucceedd,,  aanndd  tthhaatt  ssuucchh  ccoommppuutteerr  pprrooggrraammss  aarree  nnoott  

wwoorrkkss  mmaaddee  ffoorr  hhiirree  aass  tthhaatt  tteerrmm  iiss  ddeeffiinneedd  uunnddeerr  UU..SS..  CCooppyyrriigghhtt  LLaawwss..  

  

1133cc..    CCoommmm  OOnnee  LLLLCC..  aanndd  tthhee  ppuurrcchhaasseerr  aaggrreeee  tthhaatt  tthheerree  mmaayy  bbee  ootthheerr  ssooffttwwaarree  pprroodduuccttss  tthhaatt  tthhee  PPuurrcchhaasseerr  

wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddeevveelloopp  tthhaatt  aarree  nnoott  aallrreeaaddyy  ddeevveellooppeedd  oorr  uunnddeerr  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC..    TThhoossee  

wwoorrkkss  mmaayy  nnoott  bbee  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  lliicceennssiinngg  aaggrreeeemmeenntt..    SSuucchh  wwoorrkkss,,  iiff  aannyy,,  wwiillll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  aass  nnoott  bbeeiinngg  

ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  iinn  wwrriittiinngg  BBEEFFOORREE  pprrooggrraammmmiinngg  oorr  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC..  

bbeeggiinnss..    AAllll  ssooffttwwaarree  ddeevveellooppmmeenntt  oorr  pprrooggrraammmmiinngg  rreeqquueesstteedd  bbyy  PPuurrcchhaasseerr  tthhaatt  iiss  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  

ddeessiiggnnaatteedd  iinn  wwrriittiinngg  aass  ''wwoorrkk  ffoorr  hhiirree''  aass  ddeeffiinneedd  hheerree  bbeeffoorree  pprrooggrraammmmiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  bbeeggiinnss,,  sshhaallll  

rreemmaaiinn  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC..  aanndd  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  lliicceennssee  aaggrreeeemmeenntt..    

OOtthheerrwwiissee,,  oowwnneerrsshhiipp  ooff  ccooppyyrriigghhttss,,  lliicceennssiinngg,,  aanndd  aannyy  rrooyyaallttiieess  dduuee  wwiillll  bbee  nneeggoottiiaatteedd  aanndd  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  

wwrriittiinngg  bbeeffoorree  aannyy  pprrooggrraammmmiinngg  oorr  ddeevveellooppmmeenntt  bbeeggiinnss..  

  

1144..  TThhee  ffoorrggooiinngg  ssttaatteemmeennttss  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  ccoommpplleettee  aanndd  eexxcclluussiivvee  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  CCoommmm  OOnnee  LLLLCC..  

aanndd  tthhee  PPuurrcchhaasseerr  aanndd  ssuuppeerrsseeddee  aannyy  pprriioorr  aaggrreeeemmeenntt  iinn  aannyy  ffoorrmm,,  wwrriitttteenn  oorr  oorraall,,  aanndd  aannyy  ootthheerr  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ooff  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt..    TThhiiss  aaggrreeeemmeenntt  wwiillll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  

tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  UUttaahh..    TThhee  ppuurrcchhaasseerr  aacckknnoowwlleeddggeess  bbyy  ooppeenniinngg  tthhee  ppaacckkaaggee  tthhaatt  hhee  oorr  sshhee  

hhaass  rreeaadd  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt,,  uunnddeerrssttaannddss  iitt,,  aanndd  aaggrreeeess  ttoo  bbee  bboouunndd  bbyy  iittss  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss..  


