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1. MEGHATÁROZÁSOK
1.1

1.6

Licencbevevő

Az a személy, aki a következő helyeken részletezett
modulokból és/vagy (ha vannak, akkor)
programokból álló szoftverlicencet kapja: (i) a
vállalat által kibocsátott vagy a vállalat
licencaktiválási rendszere által létrehozott
licenctanúsítvány, vagy (ii) a vállalat által
meghatározott egyéb forrás.
1.2

Vállalat Szoftvere

A közvetlenül a Vállalat által licencelt összes
szoftver, vagy a körülményektől függően minden
olyan szoftver, amelyhez a Vállalat, bármely egyéb
jog alapján, részlicenceket adhat a leendő
Licencbevevőknek.
1.3

Licencelt Szoftver

A Vállalat azon Szoftverének jelenlegi verziója,
amelyhez
egy
adott
Licencbevevő
a
licencmegállapodás időpontjában Licencet kapott,
és amely megfelel ezen Licenctanúsítvány és
végfelhasználói licencszerződés feltételeinek.
1.4

Kereskedelmi forgalomba nem hozható
(NFR) Szoftver

A Vállalat Szoftverének olyan verziója, amely a
„Kereskedelmi forgalomba nem hozható” vagy
„NFR” jelölést kapta, és amely ugyan rendelkezik a
Vállalat
adott
szoftverének
teljes
funkcionalitásával, de csak promóciós célokra,
nevezetesen az adott szoftver bemutatására vagy az
azzal kapcsolatos képzésekre használható.
1.5

Próbaszoftver

A Vállalat Szoftverének olyan próbaverziója, amely
(i) rendelkezik a szoftver teljes funkcionalitásával,
de csak korlátozott ideig használható, vagy (ii)
korlátlan ideig használható, de a funkcionalitása
korlátozott. A Próbaszoftvert csak végfelhasználók
használhatják a Vállalat megfelelő szoftverének
értékelése céljából.

Nem kizárólagos jogosultság, amelyet a Vállalat a
Licencbevevőnek nyújt a Licencelt Szoftver és a
Kapcsolódó
Dokumentáció
használatára
a
Licencbevevő üzleti tevékenységeinek korlátozott
körére ezen Szerződés feltételeinek megfelelően,
valamint
a
vonatkozó
esetekben
a
Licenctanúsítványban
meghatározott
terjedelemben és időtartamra.
1.7

Kiszervezési licenc

Olyan licenc, amely alapján a Licencbevevő jogosult
harmadik félnek szolgáltatásokat nyújtani a
Licencelt Szoftver igénybevételével.
1.8

Előfizetési licenc

Olyan licenc, amelyet a Vállalat egy szoftverelőfizetés
formájában nyújt,
vagyis egy
meghatározott időtartamra, amely a Licencdíj
további megfizetésével meghosszabbítható.
1.9

Licenctanúsítvány

A Vállalat által az adott Licencbevevőnek kiadott
tanúsítvány, amellyel biztosítja annak a Licencet. A
Licenctanúsítvány részletesen tartalmazza a (i)
Licenc megadásának dátumát; (ii) az egyes
modulokat és programokat, illetve azok
mennyiségét, amelyekhez használati jogosultságot
biztosít (például a szerverek, fürtök, terminálok és
kapcsolódó eszközök számát), valamint az esetleges
egyéb licencparamétereket; (iii) azt az időszakot,
amely alatt a Licencbevevő használhatja a kapott
Licencet, illetve (iv) a Szerződés azon aktuális
verziójának megjelölését, amely tartalmazza, hogy
a Licencbevevő milyen feltételekkel kapja a
Licencet. A Vállalat fenntartja magának a jogot,
hogy meghatározza és/vagy időről időre frissítse a
Licenctanúsítványok
kibocsátásának
és/vagy
terjesztésének módját, tekintettel az adott
időpontban
rendelkezésre
álló
terjesztési
csatornákra, a licencek aktiválási módjaira és a
Licencbevevők hitelesítési módjaira. Különösen azt,
hogy a Licenctanúsítványok kibocsáthatók (a
Licencbevevő/Partner és a Vállalat közti
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megállapodástól
függően)
papíralapú
dokumentumokként, vagy pedig a Vállalat
licenchitelesítési rendszeréből a Licenc elektronikus
módon történő aktiválásával generálhatók.
1.10

A Vállalat Hivatalos Partnere

A Vállalat által felhatalmazott olyan cég, amely
jogosult a Vállalat Szoftverének forgalmazására,
üzembe helyezésére és karbantartására.
1.11

Licencdíj

Díj, amelyet a Licencbevevő közvetlenül vagy
közvetve (a Hivatalos Partneren keresztül) köteles a
Vállalatnak fizetni a Licencért.
A Licencelt
Szoftverért járó Licencdíjat a Vállalat mindenkori
érvényes
javasolt
gyártói
kiskereskedelmi
árlistájának (MSRP) megfelelően kell megfizetni,
hacsak a Licencbevevő és a Vállalat más
Licencdíjban nem állapodik meg.
Bizonyos
Szoftvereket ingyen is kínálhat a Vállalat.
1.12

Kapcsolódó Dokumentáció

A Licencelt Szoftverre vonatkozó minden anyag,
dokumentáció, specifikáció, műszaki leírás,
felhasználói kézikönyv, ábra, fájlleírás és egyéb
írásos információ (akár papíralapú, akár
elektronikus), amely ismerteti a Licencelt Szoftver
működését és használatát, és amely nyilvánosan
elérhető vagy csak külön a Vásárlóknak adták ki a
vonatkozó Licencelt Szoftverrel való használat
céljából.
1.13

Szoftvertámogatás

Térítéses szolgáltatás, amelyet a Vállalat vagy annak
Hivatalos Partnerei nyújtanak a Licencbevevőnek
külön szoftvertámogatási megállapodás alapján.

2. A SZOFTVER
2.1

HASZNÁLATA

A Licenc tárgya

A körülményektől függően a Licenctanúsítvány
kiadásakor vagy a jelen végfelhasználói
licencszerződés Licencbevevő általi elfogadásakor a

Licencbevevő az itt részletezett feltételek és
kikötések szerint kapja meg a Licencet.
2.2

A Vállalat kijelenti, hogy jogosult a Licencelt
Szoftver használatához szükséges Licencet adni.
Mindkét szerződő fél elismeri, hogy a Licencbevevő
nem szerzi meg és nem szerezheti meg a jelen
dokumentum alapján a Licencelt Szoftver
tulajdonjogait, és hogy a Licencbevevő csak azokat
a Licencelt Szoftverhez tartozó jogokat szerezheti
meg, amelyek a Vállalat adott időpontban érvényes
végfelhasználói licencszerződésében meg vannak
határozva.
Azokban az esetekben, amikor harmadik felek olyan
szoftvertermékei is részét képezik a Licencelt
Szoftvernek,
amelyek
használatát
saját
licencfeltételeik szabályozhatják (programtárak,
szoftvereszközök részei stb.), a Vállalatnak legalább
egy nem kizárólagos és nem átruházható egyszerű
jogosultságot kell adnia a Licencbevevőnek az ilyen
szoftvercsomagok használatára a Licencelt Szoftver
működtetéséhez. Ennek feltételeit és mértékét a
harmadik felekre vonatkozó szoftverhasználati
kikötéseket és feltételeket ismertető dokumentum
tartalmazza. A dokumentum a végfelhasználói
szerződés elválaszthatatlan része, és itt található:
https://www.ysoft.com/hu/support-services/thirdparty-software-terms-and-conditions.
2.3

A Licenc korlátozott érvényessége,
visszavonás és a kód letiltása

Amíg a Vállalat nem kapja meg a Licencbevevőtől a
Licencért járó teljes Licencdíjat, a Licencbevevő csak
ideiglenesen jogosult a Licencelt Szoftvert használni
addig, amíg a Licencdíj maradéktalanul és időben
meg nem érkezik a Vállalathoz (ha van esedékes díj
bármely Szoftverre). Emellett a Vállalat, belátása
szerint, biztosíthatja a Licencelt Szoftver
működésének ideiglenes és feltételes jellegét a
megfelelő technikai megoldás alkalmazásával,
többek közt a Licencelt Szoftverben elhelyezett (az
alábbiakban meghatározott) hozzáférést letiltó kód
aktiválásával.
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A Vállalat arra is jogosult, hogy azonnali hatállyal
felmondja a Licencet, ha a Licencelt Szoftver
használatáért járó Licencdíjat (ha van ilyen díj)
bármely okból határidőn belül és teljes összegben
nem utalják át a Vállalat bankszámlájára. Ebben az
esetben a Licencbevevő (i) köteles visszaszolgáltatni
a
Licencelt
Szoftver
összes
Kapcsolódó
Dokumentumát, továbbá a telepítési fájlokat
tartalmazó összes adathordozót; (ii) írásban
nyilatkozni arról, hogy megsemmisítette a Licencelt
Szoftver biztonsági másolatait vagy telepítési
fájljait, illetve a Vállalat kérésére bemutatni ennek
bizonyítékait; (iii) tartózkodni a Licencelt Szoftver
bárminemű használatától; és (iv) lehetővé tenni a
Vállalat
képviselőinek
ezen
kötelességek
betartásának ellenőrzését.
A Licencelt Szoftver tartalmazhat olyan
számítógépes kódot, amely képes automatikusan
letiltani a Licencelt Szoftver vagy részeinek
megfelelő működését vagy funkcióit. Az ilyen
letiltó kód aktiválható, ha: (i) a Vállalatnak nem
fizették meg a Licencdíj teljes összegét (ha van ilyen
díj); (ii) a Vállalatnak megtagadták, hogy ésszerű
keretek között hozzáférjen a Licencelt Szoftverhez,
hogy időről időre (a vonatkozó esetekben)
alaphelyzetbe állítsa ezt a kódot; (iii) a Licencbevevő
nem teljesítette a jelen végfelhasználói
licencszerződés szerint fennálló kötelezettségeit;
vagy (iv) a Licencet felmondták vagy lejárt.
2.4

A Licenc nem ruházható át

Hacsak a jelen végfelhasználói licencszerződés
kifejezetten másként nem rendelkezik, a Licencelt
Szoftverhez tartozó Licencet a Licencbevevő kapja
kizárólag belső üzleti célú használatra. A Vállalat
előzetes írásos beleegyezése nélkül a Licencbevevő
sem ingyen, sem díjazás, sem ellenszolgáltatás, sem
pedig fizetség fejében, semmilyen módon nem
ruházhatja át a kapott Licencből származó
jogosultságokat és kötelességeket, emellett nem
adhatja kölcsön, nem adhatja lízingbe, nem adhatja
allicencbe, továbbá semmilyen módon nem adhatja
át a Licencelt Szoftvert, és nem használhatja
biztosítékként, kaucióként a Licencbevevő vagy

bármely
más
vonatkozásában.
2.5

kötelezettségei

A Licenctől való eltérés

A Licencbevevő nem használhatja a Vállalat
Szoftverét a Licencben meghatározott mértéken
kívül (például több felhasználó, terminál vagy
szerver stb. bevonásával), és nem használhatja a
Licencet az itt meghatározott módon kívül (például
szerverek terminállicenceként stb.) a Vállalat
előzetes írásos (vagy az elektronikus licencaktiválási
folyamatok esetében elektronikusan jóváhagyott)
beleegyezése nélkül (és ezáltal túllépve a
Licenctanúsítványban meghatározott kört), illetve
anélkül, hogy kiegészítő Licencdíjakat fizetne a
Vállalat érvényes árlistája alapján. Amennyiben a
Licencbevevő a Vállalat előzetes írásos engedélye
nélkül olyan módon vagy körben használná a
Vállalat Szoftverét, amely a jelen végfelhasználói
licencszerződésben
nincs
engedélyezve,
a
Licencbevevőnek kötbért kell fizetnie, amely a
kétszeresét teszi ki annak a Licencdíjnak, amely
azért a Licencért járt volna, amelyet a
Licencbevevőnek be kellett volna szereznie, hogy a
Vállalat Szoftverét abban a mértékben és arra a
célra használja, amelyre a Vállalat Szoftverét
ténylegesen használja. Ezen kötbér megfizetése
nem érinti a Vállalat azon jogát, hogy megszüntesse
bármely, a Licencbevevőnek adott Licenc
érvényességét anélkül, hogy a Licencbevevőnek
joga lenne bármely kiegyenlítést vagy visszatérítést
kapni bármely korábban kifizetett Licencdíjból.
2.6

A Licencelt Szoftver másolása

A Licencbevevő jogosult egy biztonsági másolatot
készíteni a Licencelt Szoftver telepítési lemezeiről
vagy fájljairól és/vagy a Licencelt Szoftverről, hacsak
– jogos igénye alapján – a biztonsági másolatok
eltérő számában nem állapodott meg a Vállalattal.
A Licencbevevő nem használhatja a Licencelt
Szoftver biztonsági másolati példányát szokásos
tevékenységi körében vagy képzési és bemutatási
célokra. A Licencbevevő beleegyezik abba, hogy a
biztonsági másolati példányt megjelöli a Vállalat
szellemi tulajdonjogára vonatkozó nyilatkozattal,
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valamint azzal a szöveggel, hogy az szigorúan egy
biztonsági másolati példány, illetve a Licenc
érvényességi
idejére
vonatkozó
azonosító
címkékkel. A Licencbevevő a biztonsági másolati
példányon kívül semmilyen egyéb célra nem
készíthet másolatokat a Licencelt Szoftverről.
2.7

A Licencelt Szoftver megváltoztatása

A Licencbevevő nem elemezheti, nem fejtheti vissza
és nem fordíthatja vissza a Licencelt Szoftvernek
vagy a Vállalat bármely más szoftverének a belső
felépítését, és ahol az irányadó jog az ilyen
korlátozásokat nem engedi meg, ott is csak
minimális mértékben és a jog által meghatározott
céllal teheti meg.
2.8

A Licencelt
jogsértések

Szoftverrel

kapcsolatos

A Licencbevevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti
a Vállalatot, amint tudomására jut bármely, a
Vállalat jogait csorbító, a Vállalat Szoftverével,
különösen a Licencelt szoftverrel kapcsolatos
jogsérelem, és megfelelő segítséget nyújt a Vállalat
követelésének megalapozásában a Vállalat
Szoftveréhez
fűződő
jogok
megsértésével
kapcsolatban.
2.9

Szavatosság

A Vállalat szavatolja, hogy a Licencelt Szoftver a
telepítésétől számított 90 napig a Kapcsolódó
Dokumentációban lefektetett specifikációkkal
összhangban működik, feltéve hogy i) a szoftver
működése nem ütközik bármely, a Licencbevevő
által működtetett vagy a Licencbevevő informatikai
környezetében található más alkalmazásokkal; ii) a
Kapcsolódó
Dokumentációban
leírtakkal
összhangban használják; iii) az erre a célra kiképzett
személy megfelelően telepítette (a Vállalat vagy a
Vállalat Hivatalos Partnerének technikusa);
valamint iv) megfelelően használják a Licencelt
Szoftver specifikációjával és céljával összhangban.
Mivel a Licencelt Szoftver a maga nemében egy
korszerű eljárásokkal fejlesztett számítástechnikai
termék, amelynek minden lehetséges alkalmazását

tesztelni és monitorozni nem lehet, a Licencbevevő
ezennel elismeri, hogy azon környezet elemeinek
változékonysága miatt, amelyben a Licencelt
Szoftvert használják, és azoknak a technikai
eszközöknek a folyamatos fejlődése miatt,
amelyeken keresztül a Licencelt Szoftvert
működtetik, és amelyekkel együttműködik, a
Vállalat nem szavatolhatja, hogy a Licencelt Szoftver
feltétlenül hibamentes. Mindazonáltal, az adott
Licenchez kapcsolódó (automatikusan vagy
választhatóan
aktivált)
Szoftvertámogatástól
függően, a Vállalat minden tőle telhetőt megtesz,
hogy a Licencbevevő által jelentett minden hibát,
eltérést vagy ismétlődő hibát kijavítson, és hogy
ugyanezeket, belátása szerint és a hiba
súlyosságának megfelelően, gyorsjavítás (egyszeri
megoldás) vagy általános javítás (összegző
frissítések vagy karbantartási frissítések, esetleg új
verzió) révén orvosolja, és azt a Licencelt Szoftver
adott verziója összes jogosult felhasználójának
rendelkezésére bocsássa. A Vállalat ugyanakkor
fenntartja a jogot arra, hogy a szavatossági igényt
úgy oldja meg, hogy Licencet ad a Licencelt Szoftver
megfelelő funkcionalitással rendelkező későbbi
verziójához. A szavatosság idejére a Licencelt
Szoftver vonatkozó verziójához nyújtott támogatást
a Vállalat Hivatalos Partnerein keresztül is
elérhetővé kell tenni.
A Vállalat ezennel fenntartja a jogot arra, hogy ilyen
javításokat időről időre közzétegyen a Vállalat
bármely szoftverével kapcsolatban azzal a céllal,
hogy hibákat, eltéréseket vagy korlátozottan
működő funkciókat javítson ki velük. Ha a
Licencbevevő nem telepíti, illetve nem a javításokra
előírt időszakban telepíti az ilyen javításokat
(összegző frissítéseket, gyorsjavításokat és/vagy
karbantartási frissítéseket), a Licencbevevő nem
tarthat igényt a szavatosságból eredő semmilyen
jogra.
A Licencbevevő nem tarthat igényt semmilyen
szavatosságból eredő jogra akkor sem, ha a
Licencbevevő nem adja meg a Vállalat Hivatalos
Partnerének vagy a Vállalat képviselőjének a jelzett
hiányosság
okainak
és
hatásainak

Hatókör: Globális – Végfelhasználói licencszerződés
2016. 07. 19.

A Y Soft Corporation partnerszerződés-készlete: 3/4
5. o l d a l

Normál verzió

NYILVÁNOS Y SOFT-DOKUMENTÁCIÓ
megállapításához, továbbá
szükséges segítséget.

a

kijavításukhoz

A Licencbevevő köteles bejelenteni a szavatossági
igényét (vagyis a Licencelt Szoftverben jelentkező
hiba kijavítására vonatkozó igényét) a Vállalat azon
Hivatalos Partnerénél, amely szállította vagy
üzembe helyezte a Licencelt Szoftvert (az esettől
függően).
Az említett szavatosság nem terjed ki az ingyenes
Szoftverekre.
2.10

Újabb szoftververziók használata

Hacsak a jelen végfelhasználói licencszerződés
kifejezetten másként nem rendelkezik, a
Licencbevevő a Licencelt Szoftver csak azon
verzióját használhatja, amely a Licenctanúsítványon
fel van tüntetve, az alábbi esetek kivételével:
(i) a megadott Licenchez (automatikusan vagy
opcionálisan) aktivált Szoftvertámogatástól
függően, a Licencbevevő az aktivált
Szoftvertámogatás érvényességi idején belül
használhatja a Vállalat által kiadott Licencelt
Szoftver újabb verzióit;
(ii) abban az esetben, amikor a Vállalat úgy dönt,
hogy a Licenctanúsítványban szereplő Licencelt
Szoftver verzióját egy új verzióra cseréli, hogy
a korábbi verzió hibáit kijavítsa – mely esetben
a Licencbevevő a Licencelt Szoftvernek csak a
Vállalat által e célra rendelkezésre bocsátott
csereverzióját használhatja.
2.11

A Licencelt Szoftver működtetéséből
származó kötelezettségek

A Licencelt Szoftvert csak a Licencbevevő
tevékenységeire lehet használni, a Licencbevevő
felügyeletével és felelősségére. A Licencbevevő
felelőssége (a) felmérni és értékelni, hogy a
Licencelt Szoftver hatékonyan használható-e a
céljaira; (b) megállapítani, hogy a személyzete és a
számítógépes erőforrásai megfelelően használják-e
a Licencelt Szoftvert, (c) biztosítani, hogy a Licencelt
Szoftverrel együtt használt minden számítógépes
program és hardver mentes minden hibától, amely

helytelenül befolyásolná a Licencelt Szoftver
funkcionalitását és működését, (d) kialakítani a
megfelelő operatív felügyeletet és folyamatokat a
Licencbevevő szervezetén belül, és (e) elkészíteni
vagy a gyakorlatba átültetni a hibaelhárítási
terveket, beleértve a cserére és a védelemre
vonatkozó intézkedéseket (amelyek kiterjednek a
rendszeres és megfelelő adatmentésekre, az
adatforgalom biztonságára, az adatvédelemre és a
kritikus rendszerek redundanciájára), f) úgy
működtetni a szoftvert, hogy az összhangban legyen
a személyes és/vagy bizalmas adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályokkal.
2.12

Az irányadó törvények által megengedett mértékig
a Vállalat nem felelős semmilyen közvetlen vagy
közvetett kárért (többek közt, de nem
kizárólagosan, az üzleti veszteség, adóbírságok, a
hatóságok felé keletkezett egyéb tartozások,
nyereség
elvesztése,
üzleti
kapcsolatok
megromlása, adatvesztés vagy adatsérülés
formájában jelentkező kárért), amely a
Licencbevevőnél vagy olyan feleknél jelentkezik,
amelyeknek a Licencbevevő szolgáltatásokat nyújt a
Licencelt szoftver használatának eredményeként, a
vonatkozó Licenc tartalmával összhangban, illetve
olyan károkért, amelyek a Licencelt Szoftver
használatából erednek. Ez azokra az esetekre is
vonatkozik, amikor a Vállalatot előzetesen
értesítették az ilyen károk bekövetkezésének
lehetőségéről. A Vállalat felelőssége a Licencbevevő
vagy bármely harmadik fél irányában, a Vállalat
Szoftverének használatából eredő vagy bármely
összegű kárért nem haladhatja meg a Licencbevevő
által a Licencelt Szoftver használatáért fizetett
Licencdíjat, és ez a felelősség lefedi a
Licencbevevőnek a Licencelt Szoftverhez tartozó
Licenc megadásából és a Licencelt Szoftvernek a
Licencbevevő által történő használatából eredő, a
Vállalattal szemben támasztott minden kárigényét.
A Vállalat nem felelős semmilyen olyan kárért sem,
amelyet a következő tényezők okoznak: (i)
harmadik felek tevékenysége vagy az általuk
nyújtott szolgáltatás, (ii) más szoftverek használata,
vagy (iii) a Licencelt Szoftver karbantartásának
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elhanyagolása (többek közt, de nem kizárólagosan,
a rendelkezésre álló javítások telepítésének
elmulasztása), beleértve minden olyan kárt,
amelyet egyéb, a Vállalat Hivatalos Partnerei által
szállított szoftver vagy szolgáltatás okoz.
2.13

A Licenc kezdete és megszűnése

A Licenc azon a napon lép hatályba, amikor a
Licencbevevő elfogadja a Vállalat végfelhasználói
licencszerződésének feltételeit, például amikor
kattintással elfogadja a licencet. A Licenc
megszűnik/lejár annak az időszaknak a végén,
amelyre azt megadták. A Vállalat felmondhatja a
Licencet, ha a Licencbevevő megszegi a Vállalat
jelen végfelhasználói licencszerződését. A Licenc
megszűnésének módjától függetlenül a 2.7-es, a
2.8-as és a 2.11-es alpont a megszűnés vagy a lejárat
után is érvényben marad.

A vonatkozó esetekben, a megszerzett Licenc típusa
alapján, az alábbi rendelkezések felülírják az
általános licencrendelkezéseket.
KERESKEDELMI FORGALOMBA

NEM HOZHATÓ

( NF R ) S Z O F T V E R

HASZNÁLATA
3.1

Licencdíj

A Vállalat díjmentesen bocsátja rendelkezésre a
kereskedelmi forgalomba nem hozható Szoftver
Licencét, ezért a Licencbevevő nem köteles
semmilyen Licencdíjat fizetni a Vállalatnak az ilyen
szoftver használatát engedélyező Licencért.
3.2

A Licencbevevő csak azt a verzióját használhatja az
NFR-szoftvernek, amely azon fel van tüntetve,
ugyanakkor a Licenc érvényességének ideje alatt a
Licencbevevő jogosult frissítéseket kapni.
3.3

Szavatosság és Szoftvertámogatás nélkül

Az NFR-szoftver vonatkozásában a Vállalat nem
nyújt szavatosságot és nem tesz nyilatkozatokat az
NFR-szoftver működésére és funkcionalitására

A Vállalat a saját belátása szerint azonnali hatállyal
felmondhatja az NFR-szoftver használatára irányuló
Licencet, anélkül hogy bármilyen jogorvoslatot
nyújtana a Licencbevevőnek.

4.PRÓBASZOFTVER

4.1

4.2

HASZNÁLATA

Licencdíj

Szavatosság és Szoftvertámogatás nélkül

A Próbaszoftver vonatkozásában a Vállalat nem
nyújt szavatosságot és nem tesz nyilatkozatokat a
Próbaszoftver működésére és funkcionalitására
nézve. A Próbaszoftver vonatkozásában a Vállalat
nem nyújt Szoftvertámogatást.
A Licencbevevő a Próbaszoftvernek csak azt a
verzióját használhatja, amely a Próbaszoftveren fel
van tüntetve, ugyanakkor a Licenc érvényességének
ideje alatt a Licencbevevő jogosult frissítéseket
kapni.

4.3

A Licenc megszűnése

A Licencbevevő csak korlátozott ideig (rendszerint
három hónapig) használhatja a Próbaszoftvert,
ahogyan ezt a vonatkozó Licenctanúsítvány előírja.
Ennek az időszaknak a lejárta után a Vállalat
jogosult a saját belátása szerint a Próbaszoftver
használatát lehetővé tevő Licencet azonnali
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hatállyal, a Licencbevevőnek nyújtott bármely
jogorvoslat nélkül felmondani, még akkor is, ha a
Próbaszoftver használatát engedélyező Licenc
technikailag nem korlátozódik egy meghatározott
időszakra, a lenti 1.5-ös pontban írtak szerint.

5.KISZERVEZÉSI
5.1

LICENC

6.2

A Licenc a Licencelt Szoftver előfizetési időszakának
végén lejár. A lejárat előtt a Licencbevevő
meghosszabbíthatja a Licencet, ha kifizeti a
vonatkozó Licencdíjat a Vállalatnak. Ebben az
esetben a Licencet meg kell hosszabbítani arra az
időszakra, amelyre a Licencdíjat kifizették. A fenti
eljárást
követve
a
Licenc
ismételten
meghosszabbítható.

Licenctanúsítvány

A fenti 1.9-es pontban felsorolt információkon kívül
a Licenctanúsítványnak tartalmaznia kell azoknak a
személyeknek az adatait, akiknek a Licencbevevő
szolgáltatásokat nyújthat a Licencelt Szoftver
használatával.
5.2

A Licenc kiterjesztése

Ha a Licencbevevő Kiszervezési Licencet kap, a
Licencbevevő jogosult szolgáltatásokat nyújtani a
Licencelt Szoftver használatával harmadik feleknek,
de csak azoknak a harmadik feleknek, akik fel
vannak tüntetve a Licenctanúsítványon.
5.3

7.A LICENCBEVEVŐ

LICENCSZERZŐDÉS VÁLTOZÁSAI
7.1 Az a Licencbevevő, aki a végfelhasználói
licencszerződés jelen verziójának hatályba lépése
előtt szerezte be a Licencét a Vállalattól:
(i) használhatja a Licencelt Szoftvert a vonatkozó
Licenc kibocsátásának idején érvényes
licencelési feltéteknek megfelelően; de
(ii) jogában áll a jelen változatot választani és
elfogadni olyan módon, hogy írásban jelzi a
Vállalatnak a szándékát és az akaratát, hogy
magára nézve kötelezőnek elismeri a
végfelhasználói Licencszerződés jelen verzióját
(közvetlenül vagy a Vállalat Hivatalos
Partnerein keresztül és mindig megjelölve a
jelen dokumentum aktuális verzióját).

A Licencbevevő felelőssége

6. ELŐFIZETÉSI

LICENC

Újabb verziók használata

A 2.10-es pontban meghatározott kivételeken túl a
Licencbevevő használhatja a Licencelt Szoftver azon
újabb verzióit is, amelyeket a Vállalat a szoftverelőfizetés ideje alatt ad ki, de csak a szoftverelőfizetési időszak végéig.

7.2 A Licencbevevő használhatja a Licencelt
Szoftvert a Licenctanúsítvány kibocsátásának idején
érvényes licencelési feltéteknek (a végfelhasználói
licencszerződésben
foglalt
feltételeknek)
megfelelően (i) Előfizetési Licenc esetén: a
Licenctanúsítványban meghatározott Licencidőszak
lejártáig, vagy (ii) egy meghatározott vagy egy
meghatározatlan időszakra vásárolt Licenc esetén: a
Licencbevevő a Licencelt Szoftver frissítését szerzi
meg. Az előfizetés meghosszabbításakor vagy a
Licencelt Szoftver frissítésekor a Licencbevevő
elfogadja a megújítás, meghosszabbítás vagy
frissítés pillanatában érvényes végfelhasználói
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VÉGFELHASZNÁLÓI

Abban az esetben, ha a Licencbevevő Kiszervezési
Licencet kap, a fenti 2.11-es pontban leírtak szerint
megtartja teljes felelősségét minden cselekedetért
azon
személy(ek)
irányában,
akiknek
szolgáltatásokat nyújt a Licencelt Szoftver
használatával.

6.1

A Licenc időtartama és megszűnése
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licencszerződést (vagy általánosan a licencelési
feltételeket).

8. IRÁNYADÓ

JOG, ILLETÉKESSÉG

ÉS VITÁS ESETEK REND EZÉSE
8.1
Erre a végfelhasználói szerződésre nézve a
Cseh Köztársaság törvényei az irányadók, így őket
kell alkalmazni az értelmezésekor és a
betartatásakor is.
8.2
A szerződésből fakadó és az azzal
kapcsolatban felmerülő vitás esetek a Cseh
Kereskedelmi Kamara és a Cseh Köztársaság
Mezőgazdasági
Kamarája
mellett
működő
Döntőbíróság illetékességi körébe tartoznak. A
békéltetést három döntőbíró végzi az e bíróság által
megszabott szabályok alapján. A bírósági eljárás
helye csak Prága lehet, és az eljárás angol nyelvű.
8.3
A végfelhasználói licencszerződésre nem
vonatkozik a más országok illetékességi szabályaival
való ütközés esete, valamint az áruk nemzetközi
adásvételéről szóló Bécsi Egyezmény. Ez utóbbi
alkalmazása teljesen kizárt.

Y Soft Corporation, a.s.
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