LICENČNÁ ZMLUVA
=====================================================================================
Licenčná zmluva na softvérový produkt pre koncového používateľa
Predmet zmluvy : softvérový produkt "ELEMENT", ďalej len "program"
Autor programu : © Copyright 2013 ITdevelop s.r.o.
Táto licenčná zmluva pre koncového užívateľa je zmluvou medzi Vami (fyzickou alebo právnickou
osobou) a autorom programu. Inštaláciou programu potvrdzujete, že ste si tieto licenčné podmienky
prečítali, porozumeli ste im, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať, čím sa pre Vás stávajú
záväznými v plnom rozsahu a právne vymáhateľnými zároveň. Program je chránený autorským zákonom,
ako aj ďalšími zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve. Program sa nepredáva, iba sa prideľuje
licencia na jeho používanie.

1. PRIDELENIE LICENCIE :
1 a) Start licencia :
Na základe tejto zmluvy Vám autor prideľuje právo bezodplatne používať neregistrovanú kópiu programu
s funkčným obmedzením (demoverziu).
1 b) Standard a Premium licencia :
Na základe tejto zmluvy Vám autor prideľuje právo používať po uhradení licenčného poplatku
registrovanú kópiu programu pre jednu databázu z jedného alebo viacerých počítačov, podľa
objednávky.

2. ĎALŠIE PRÁVA A OBMEDZENIA :
2 a) Udelená licencia pre registrovanú kópiu je platná obmedzenú dobu, podľa objednávky.
2 b) Pri registrovanej kópii je Vám umožnené voľne sťahovať nové verzie programu zo stránky
http://www.itdevelop.sk/ bez ďalších poplatkov.
2 c) Spätná analýza, dekompilácia, disassemblovanie, prevod do zdrojového kódu a ostatné činnosti
vedúce k získaniu informácií o vnútornej stavbe programu nie sú povolené, s výnimkou a v rozsahu
činností, ktoré sú výslovne povolené príslušným zákonom a ktoré majú prednosť pred týmto
obmedzením. K programu Vám nevznikajú žiadne iné práva než tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve.

3. AUTORSKÉ PRÁVA :
Všetky vlastnícke a autorské práva týkajúce sa programu sú majetkom jeho autora. Program je chránený
autorským zákonom a medzinárodnými dohodami o autorských právach ako aj ďalšími zákonmi a
dohodami o duševnom vlastníctve.

4. ZÁRUČNÉ PODMIENKY :
Napriek tomu, že autor vyvinul maximálnu snahu pre zabezpečenie najvyššej kvality a spoľahlivosti,
nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za prípadnú stratu dát, nepriamu, následnú alebo náhodnú
škodu alebo za akúkoľvek inú škodu vzniknutú pri používaní alebo nemožnosti použiť tento program, aj
keby bol autor o možnosti vzniku takýchto škôd informovaný.

5. OBECNÉ USTANOVENIA :
Platnosť tejto zmluvy končí automaticky v prípade jej porušenia alebo v prípade nainštalovania novej
verzie programu, keď vstúpi do platnosti nová licenčná zmluva k tejto novej verzii. V okamžiku, keď
skončí platnosť tejto zmluvy, ste povinný prestať program akokoľvek používať.

