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Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen szerződést, mielőtt kibontja a szoftver csomagot, illetve – letöltés
esetén – mielőtt elkezdi használni a letöltött szoftvert. A csomag felbontásával illetve a letöltött szoftver
használatával Ön beleegyezik a szerződés feltételeibe, így azok kötelező érvényűvé válnak Önre és az AADSWorldwide Ltd-re vonatkozóan. Amennyiben nem ért egyet jelen licenc szerződés feltételeivel vagy nem
fogadja el azokat Önre kötelező érvényűnek, haladéktalanul küldje vissza a szoftvert bontatlan csomagolásban
vagy törölje le a letöltött szoftvert minden adathordozóról. Az eredeti csomagolásban visszaküldött termék árát
visszatérítjük.

Tulajdonjog
Ön elismeri, hogy a csomagban található lemezek és/vagy cd rom és/vagy a letöltött AADS Server szoftver és
az ezeken tartalmazott digitális formájú programok, valamint a mellékelt dokumentáció és annak megjelenési
formától független másolatai, (együttesen „a szoftver”) az AADS-Worldwide Ltd (licenctulajdonos) tulajdonát
képezik. A szoftvert szerzői jogok és nemzetközi egyezmények védik, jelen szerződés nem ruházza fel Önt a
szoftver, annak digitális tartalma, vagy a mellékelt nyomtatott dokumentáció tulajdonjogával, csak annak
korlátozott használati és másolási jogával, amely jelen szerződés értelmében visszavonható.

Licenc
A	
  licenc	
  terjedelme
Jelen szerződés értelmében a licenctulajdonos Önnek nem kizárólagos jogot biztosít a szoftver használatára.
Jog	
  fenntartása
A jelen szerződésben Önre át nem ruházott jogokat a licenctulajdonos fenntartja.
Demo
A szoftver demó verziója csak kipróbálás céljára vagy nem üzleti céllal használható. Üzleti célú használat esetén
Ön köteles beszerezni az AADS Server korlátlan verzióját.
Belső	
  felépítés	
  elemzésére	
  vonatkozó	
  korlátozások
Ön beleegyezik, hogy a szoftvert nem másolja sem digitális sem nyomtatott formában, kivéve archiválás és
biztonsági mentés céljából, jelen szerződés feltételeit szem előtt tartva. Továbbá nem szabad a szoftvert
visszafejteni, belső felépítését elemezni, visszafordítani, más programokba beépíteni, Megváltoztatni, vagy
eltávolítani a licenctulajdonos szerzői jogaira utaló jelzést, vagy egyéb módon a szoftvert módosítani. Ön
beleegyezik, hogy a termék minden eleme – beleértve az egyes programok dizájnját és szerkezetét – a
licenctulajdonos üzleti titkát és szerzői joggal védett tulajdonát képezi. Ezen titkokat és szerzői joggal védett
anyagokat tilos nyilvánosságra hozni, átadni, vagy egyéb módon harmadik személy számára elérhetővé tenni.
Ön köteles ezen üzleti titkokat és szerzői joggal védett anyagokat megfelelő biztonsági intézkedések
bevezetésével megvédeni.
A	
  szoftver	
  továbbadása
Tilos a licenctulajdonos előzetes írásos beleegyezése nélkül allicencet kiadni, a licencet vagy a szoftvert, vagy a
jelen szerződésben lefektetett bármely jogot átadni vagy továbbadni.
Tilos a szoftvert vagy a licencet a licenctulajdonos előzetes beleegyezése nélkül weboldal, p2p hálózat, cd rom
segítségével, vagy más módon kiadni vagy terjeszteni.
Allicenc kiadására, a szoftver, a licenc, a jogok, felelősségek és kötelezettséget kiadására, átadására, vagy
továbbadására tett kísérlet a jelen dokumentum értelmében érvénytelen.
Frissítések	
  és	
  új	
  verziók	
  
Ha a szoftverhez frissítések, vagy új verziók állnak rendelkezésre, a licenctulajdonosnak jogában áll tetszőleges
áron felkínálni azokat. Ha elérhető új verzió és Ön beszerzi a szoftver frissítését, azt ezen lincenc szerződésben
foglalt feltételek szerint használhatja. Frissítésekről és új verziókról a licenctulajdonos a weboldalán fog
tájékoztatást adni.
A	
  szerződés	
  hatálya	
  és	
  megszűnése	
  
Jelen licenc szerződés a szoftver csomag kibontásával, illetve a letöltött szoftver első használatával lép
érvénybe, és további tíz (10) évig érvényes, amennyiben a jelen szerződés értelmében ennél korábban nem
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veszti érvényét. Ön bármikor felbonthatja a szerződést azáltal, hogy eltávolítja a szoftvert a számítógépéről,
majd visszaküldi azt és minden másolatát és kivonatát a licenctulajdonosnak.
Többszörös	
  használat
Tilos a szoftvert egyszerre több számítógépen használni. Ha ön több számítógépen szeretné telepíteni a
szoftvert, külön licenceket kell megvásárolnia. A licenc csak ahhoz a számítógéphez lesz hozzárendelve,
amelyre a szoftvert telepítette. Ha Ön új számítógépet vásárol, el kell távolítania a szoftvert a régi
számítógépről, mielőtt azt az új számítógépen használja. Esetlegesen a licenctulajdonosnak jogában áll a
szoftver új számítógépen való telepítéséért díjat felszámolni.
A	
  szoftver	
  bérbeadása
A szoftvert használhatja bérbe adott rendszereken. Azonban ebben az esetben is érvényes a többszörös
használatra vonatkozó szabály; minden egyes (bérbe adott) számítógéphez, amelyre telepíti a szoftvert, külön
licencet kell vásárolni.
Különböző	
  adathordozók	
  
A szoftver több különböző adathordozón is elérhető. Egy adathordozó csak egy számítógépen használható. Tilos
a másik adathordozót használni, másolni, átadni, bérbe adni, bérbe venni, eladni, átruházni, vagy egyéb módon
más felhasználónak átadni.
Megtekintett	
  állapot	
  
A program megtekintett állapotban áll rendelkezésre, bármilyen (valós vagy vélelmezett) garancia nélkül,
beleértve (de nem kizárólagosan) a forgalomképességre és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó
garanciát.
A licenctulajdonos nem garantálja, hogy a szoftver megfelel az Ön elvárásainak, vagy hogy annak működése
megszakítás- és hibamentes lesz.
Bizonyos országokban nem lehetséges a vélelmezett garancia kizárása, így a fenti kikötések lehet, hogy Önre
nem vonatkoznak. Ez a garancia bizonyos jogokkal ruházza fel Önt, valamint egyéb jogok is érvénybe
léphetnek országtól függően.
Törvénytelen	
  vagy	
  tiltott	
  használat	
  
A szoftvert tilos bármilyen törvénytelen, vagy az itt leírt szabályok által tiltott célra használni. Nem használhatja
szoftvert a jelenleg érvényben lévő jogszabályok ellenében sem.
A	
  felelősség	
  korlátozása	
  
A licenctulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal olyan kárért, beleértve (de nem kizárólagosan) a
profitvesztést, megtakarítások elvesztését, vagy más, a szoftver használatából vagy nem használhatóságából
eredően bekövetkező kárt, akkor sem, ha a licenctulajdonost vagy annak hivatalos kereskedőjét tájékoztatták az
ilyen jellegű károk bekövetkezésének lehetőségéről. A licenctulajdonos nem felel egy harmadik fél által
támasztott követelésekért sem.
A licenctulajdonos összes jelen szerződésből következő vagy ahhoz kapcsolódó, Ön vagy egy harmadik fél
vesztesége vagy kára miatt adódó igényből vagy eseményből adódó felelőssége nem haladhatja meg az Ön által
a licenctulajdonosnak a licencért és a szoftver használatáért fizetett díj összegét.
Jogi	
  rendelkezések
Jelen szerződést és az abban foglalt korlátozott garanciát Hong Kong hatályos törvényei szabályozzák. Eszerint
minden jogvita Hong Kong bíróságán kerül megvitatásra, a felek beleegyeznek annak helyszínébe és
igazságszolgáltatási folyamatába. Az ENSZ áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezménye nem
alkalmazható.
Záró	
  rendelkezések
Jelen szerződés magába foglal a felek között álló a szoftver licencére vonatkozó minden egyességet, és
érvénytelenít és felülír minden korábbi írásbeli vagy szóbeli szerződést a licenctulajdonos és Ön között, így a
végleges szerződési feltételeket tartalmazza. Tilos a szerződést módosítani vagy kiegészíteni, kivéve, ha a
licenctulajdonos képviselője egy, a jelen szerződésre utaló írásos dokumentumot aláír. Jelen dokumentum felülír
minden olyan dokumentumot, ami az itt foglaltaknak ellentmond.
Ön elismeri, hogy elolvasta a szoftver licenc használatának feltételeit, és magára nézve kötelezően betartja
azokat.
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