
   

Szoftver felhasználási szerződés

Futtatási jogosultság

Felhasználó az itt letölthető programokra (eCase, ePraxis) felhasználási jogosultságot a jelen feltételek elfogadásával és a regisztrációs díj 
megfizetésével szerzi meg, névre szólóan, egyedi regisztrációs kulcs segítségével.
 

Korlátozott garancia

Szerző a programcsomagra a szoftverek nemzetközi piacán szokásos korlátozott garanciát  biztosítja, melynek feltételei a következők:

A szerző a tudomására jutott programhibák kijavítására a Szerző folyamatos jótállást vállal.
 
A Szerző a program kipróbálhatóságán keresztül garantálja, hogy a program az ismertetett funkciókat teljesíti, a próbaverzió használata során 
jelentkező korlátozásokat a regisztrációs kulcs feloldja.

A Szerző nem vállal felelősséget a programmal kezelt adatok esetleges meghibásodásáért, vagy elvesztéséért.

A Szerző nem vállal felelősséget bármilyen kárért (ide értve, de ezzel egyebeket nem kizárva, az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti 
tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk elveszítéséért, vagy egyéb anyagi veszteségekből adódó károkért), amely ezen termék 
használatából vagy használhatatlanságából ered.
 
A Szerző nem garantálhatja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a felhasználó igényeit.
 
A Szerző nem garantálhatja, hogy a szoftver a felhasználó által kiválasztott tetszőleges konfiguráción működik.

A Szerző nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért sem, melyek a felhasználással kapcsolatban a felhasználót érik. 

Verzió frissítés

A Szerző vállalja, hogy a honlapjáról letölthetők az esetlegesen javított, frissített programváltozatok. Az aktuális főverzió (major release) minden 
alverziója (minor release) azonos termékkulccsal futtatható, a felhasználási szerződés és jogosultság minden alverzióra érvényes.

Felhasználási korlátok, a szerzői jog védelme

A Szerző felhasználó-azonosítóval és regisztrációs kulccsal ellátott szoftvert biztosít a Felhasználónak. A regisztrációs kulcs alapján a szoftver 
használatának jogosultsága egyértelműen megállapítható. 

Felhasználó köteles a szoftverhez fűződő szerzői jogok védelmére. A Felhasználó vállalja, hogy a Szerzőtől vásárolt program regisztrációs kulcsát 
más felhasználónak nem engedi át, és e korlátra dolgozóinak figyelmét felhívja.
 
A szoftvernek a jogosult személyen, ill. szervezeten (vállalkozáson, intézményen, stb.) kívüli felhasználása a szerzői jogok megsértésének minősül, s 
ezért a regisztrációs kulcsot megkapó Felhasználó és a jogosulatlan felhasználó egyetemlegesen anyagi felelősséggel tartozik.
 
Regisztrálatlan módban a programcsomag üzleti célú felhasználása (tényleges alkalmazása a Felhasználó ügykezelési és kapcsolódó feladatainak 
megoldására) nem megengedett! A használat illegális szoftverhasználatnak minősül, melyért Felhasználót anyagi és büntetőjogi felelősség terheli! A 
program csak jelen licencfeltételek elfogadása esetén futtatható! 

Felhasználói jogosultságok

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a programot - egyéb megállapodás hiányában - egy számítógépen, egy személy, ill. szervezet (felhasználó) 
ügykezelési és kapcsolódó feladatinak ellátására használhatja
.
A regisztrációs kulcs megvásárlásával Felhasználó nem a szoftver tulajdonjogához jut hozzá, hanem felhasználási jogot szerez.
 
A felhasználási jog harmadik személyre sem ideiglenesen, sem véglegesen nem ruházható át, azaz a Felhasználó a szoftvert nem adhatja el, nem 
adhatja bérbe és kölcsön (ingyenesen sem) a szerzői jog birtokosának hozzájárulása nélkül.

A szoftvernek a felhasználásra jogosult szervezeten, személyen kívüli felhasználása a szerzői jogok megsértésének minősül, s ezért a regisztrációs 
kulcsot átvevő Felhasználó és a jogosulatlan felhasználó egyaránt anyagi felelősséggel tartozik. 

A szoftverre vonatkozó minden egyéb jog a program forgalmazóját és szerzőjét illeti meg, beleértve a programcsomag értékesítési feltételeinek és 
szolgáltatási rendszerének megváltoztatását is.

A Szerző fenntartja a jogot a program funkcionalitásának bővítésére, módosítására.


