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A TERMÉK REGISZTRÁLÁSÁVAL (REGISZTRÁCIÓS SZÁM KÉRÉSÉVEL) AZ ALÁBBI
FELTÉTELEKET Az ÖN RÉSZÉRŐL ELFOGADOTTNAK TEKINTJÜK!
1. LICENC JOGOK
Jelen szerződés jogilag egyaránt kiterjed a jelen szoftvertermékre, amely magában foglalja a
számítógépes szoftvert, ezen felül magában foglalja a kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott
anyagokat,
és
az
”online”
vagy
elektronikus
dokumentációt
is
(továbbiakban:
„SZOFTVERTERMÉK”).
2. SZOFTVERTERMÉK LICENC
A SZOFTVERTERMÉK a szerzői jog és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a
szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. A jelen
licencszerződéssel a SZOFTVERTERMÉK használatát engedélyezzük, de tulajdonát nem
ruházzuk át.
A SZOFTVERTERMÉK használatának ellenértéke külön szerződésben („Átalánydíjas
verziókövetési szerződés”) rögzített módon és időszakonként kiállított mindenkori számla
esedékessége szerint kerül kiegyenlítésre.
2.1 A licenc terjedelme
A licencjogok egyediek, melyek egy-egy megvásárolt SZOFTVERTERMÉKRE vonatkoznak.
Jelen szerződés az alábbi jogokat biztosítja Önnek:
- Ön jogosult megvásárolt licencenként a SZOFTVERTERMÉKNEK, illetve annak ugyanazon
operációs rendszerre készült bármely korábbi verziójának egy példányát max. 1 számítógépre
telepíteni és egy időben max. 1 kliensmunkahelyen használni.
- Nem megengedett a SZOFTVERMERMÉKNEK vagy másolatának átadása harmadik fél részére,
elektronikus úton egyik számítógépről egy másikra való továbbítása.
2.2 A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások
A SZOFTVERTERMÉKET (vagy annak részeit) tilos visszafordítani, visszafejteni, módosítani,
adaptálni, belső felépítését elemezni, kivéve, ha az alkalmazandó magyar jogszabályok
kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását.
A SZOFTVERTERMÉK megtestesíti a Gyártó kereskedelmi titkait, ezek védelme érdekében a
magas színtű forrásnyelvi program visszaállítása, a visszafejtés, a gépi kód forrásprogramjának
visszaállítása nem megengedett, sem más módja annak, hogy a SZOFTVERTERMÉKET a
Felhasználó ember által kezelhető formára hozza.
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2.3 Megszűnés
Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett Gyártó a jelen licencszerződést visszavonhatja,
amennyiben Ön a jelen licencszerződésben foglalt feltételeket és rendelkezéseket megszegi.
Ebben az esetben Ön köteles megsemmisíteni a SZOFTVERTERMÉK összes másolatát és
alkotóelemét.
Ezen szoftver licencszerződés bármely pontjának megszegése – különös tekintettel a
SZOFTVERTERMÉK használatának ellenértékéről mindenkor kiállított számla kiegyenlítésének, a
számla mindenkori esedékességi idején belüli mulasztása - magával vonhatja a használati jog
azonnali megszűnését és a vonatkozó törvények szerinti kártérítési kötelezettség keletkezését.
Gyártó ilyen esetben kifejezetten jogosult a szoftvertermék felhasználhatóságának részleges,
vagy teljes korlátozására, illetve valamennyi szolgáltatatás azonnali megszüntetésére.
3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
-

-

-

A SZOFTVERTERMÉKET a felhasználó az aktuális állapotában kapja meg.
A Gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, ha a szoftver használatából adódóan illetve azzal
összefüggésbe hozható módon, elmaradt üzleti haszon vagy bármilyen anyagi kár keletkezik.
Amennyiben a felhasználó a SZOFTVERTERMÉKET valamilyen adathordozón postai úton
kapja, Gyártó az átvétel napjától számított 30 nap garanciát vállal arra, hogy az adathordozó,
amelyen a SZOFTVERTERMÉKET rendelkezésre bocsátotta, anyaghiba és kivitelezési
hibamentes.
A 30 napos garanciaidő alatt a sérült lemez kicserélése díjmentesen visszaküldhető, hacsak
nem valamilyen külső behatás, vagy helytelen használat okozta a sérülést. A sérült
adathordozó visszaküldése mellett, Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a részben, vagy
egészében feltelepített SZOFTVERTERMÉKET azonnal megsemmisíti.
A felhasználó a SZOFTVERTERMÉKET a jelenlegi állapotában céljainak megfelelőnek találta.
A licenc-jogokat a kiegyenlített számlák és ezen licencszerződés igazolja.
A Gyártó nem vállal felelősséget, ha a Gyártón kívül más személy az adatállományokban nem
a programrendszerrel módosít, töröl adatokat.
A Gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a programot használat közben
vírusfertőzés éri.

Ha jelen SZOFTVERTERMÉK licencszerződés bármely pontja érvénytelen lenne, az a szerződés
többi pontjainak érvényességét nem érinti.
Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az egyéb idevonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók!
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