LICENČNÁ ZMLUVA ZONER software, a. s.
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. Táto licenčná zmluva je zmluva medzi spoločnosťou ZONER software, a.s., IČO: 494 37
381, sídlom v Brne, Nové sady 583/18, PSČ 602 00, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v
Brne, oddiel B, vložka č 5824 (ďalej len „spoločnosť ZONER“), ako producentom počítačového programu Zoner Callisto
5 FREE (ďalej len "Program") a Vami - fyzickou alebo právnickou osobou, ako legálnym vlastníkom počítača, na ktorom
je rozmnoženina Programu nainštalovaná, prípadne osobou, ktorá je oprávnená počítač, ktorý nie je v jej vlastníctve,
používať a inštalovať na neho programy (ďalej len "Používateľ"). Program zahŕňa aj všetky jeho aktualizácie, prídavné
súčasti či iné doplnky, ktoré spoločnosť ZONER môže Používateľovi poskytnúť alebo inak sprístupniť, a to za
predpokladu, že tieto položky nie sú predmetom samostatnej licenčnej zmluvy. Kladným potvrdením licenčnej zmluvy
alebo inštaláciou Programu súhlasíte so všetkými jej podmienkami a ste touto zmluvou viazaný. Ak s nižšie uvedenými
podmienkami nesúhlasíte, vyberte voľbu "Nesúhlasím ...". Program nesmiete bez udelenia súhlasu s touto licenčnou
zmluvou nainštalovať ani inak používať.
2. POSKYTNUTIE LICENCIE PROGRAMU. V súlade s podmienkami tejto zmluvy spoločnosť ZONER udeľuje
Používateľovi neprevoditeľné a nevýhradné právo na použitie rozmnoženiny Programu. Toto právo udeľuje spoločnosť
ZONER Používateľovi bezplatne, ale len za podmienok definovaných v tejto zmluve. Program je voľne šíriteľný softvér
(tzv. freeware). Program je možné voľne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu producenta len ZADARMO.
Užívateľ nie je najmä oprávnený:
- Program akýmkoľvek spôsobom zverejniť, zdieľať, byť predmetom výpožičky, prevádzať, robiť predmetom záložného
alebo iného vecného práva, prenajímať, poskytovať sublicencie alebo inak umožniť jeho použitie treťou osobou za
odplatu.
- Program alebo jeho jednotlivé časti modifikovať, spracovávať či akokoľvek meniť, vykonávať jeho spätnú analýzu, s
výnimkou a v rozsahu činností, ktorá je výslovne povolená autorským zákonom
- zahŕňať Program alebo jeho časti akýmkoľvek spôsobom do vlastných produktov alebo produktov tretích osôb
3. COPYRIGHT. Všetky osobnostné aj majetkové práva k Programu aj všetkým jeho častiam patria spoločnosti ZONER
a / alebo jej dodávateľom. Program je chránený autorským zákonom platným na území Slovenskej republiky a v ďalších
štátoch podľa platných medzinárodných dohôd upravujúcich práva duševného vlastníctva.
4. AKTUALIZÁCIA. Používateľ Programu, ktorý ho užíva v súlade s touto zmluvou, má nárok na získanie priebežných
bezplatných aktualizácií programu (tzv. update), a to za predpokladu, že spoločnosť ZONER príslušnú Aktualizáciu
Programu dokončila a zverejnila na svojich webových stránkach alebo inak jednoznačne definovala Aktualizáciu
Programu ako verejne dostupnú. Používateľ berie týmto na vedomie, že inštalácia aktualizácií Programu, vydávaných
spoločnosťou ZONER sú nevyhnutné pre optimálnu činnosť Programu. Používateľ preto berie na vedomie, že
spoločnosť ZONER nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nefunkčnosť Programu v prípade, ak Používateľ riadne
neinštaluje prístupné Aktualizácie Programu.
5. TECHNICKÁ a POUŽÍVATEĽSKÁ PODPORA. Na Program spoločnosť ZONER nezaručuje poskytnutie technickej ani
používateľskej podpory.
6. UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY. Zmluva zaniká v prípade porušenia akéhokoľvek bodu tejto zmluvy zo strany
Používateľa. Po zániku zmluvy je Používateľ povinný zničiť a ďalej akýmkoľvek spôsobom neužívať všetky
rozmnoženiny Programu, ktoré sa vzťahujú na licencie udelené touto zmluvou.
7. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY. Spoločnosť ZONER nepreberá žiadnu záruku za škody spôsobené
použitím Programu na počítači Používateľa, ani za akékoľvek iné škody nepriamo spojené s užitím tohto Programu.
SPOLOČNOSŤ ZONER ANI JEHO DODÁVATELIA ALEBO PREDAJCOVIA NEMAJÚ POVINNOSŤ NAHRADIŤ
POUŽÍVATEĽOVI ALEBO TRETEJ OSOBE AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, SANKČNÉ ANI
OSOBITNÉ ŠKODY (NAJMÄ STRATU ZISKOV ALEBO VÝNOSY, ODŠKODNENIE ZA STRATU SÚKROMIA, STRATU
ÚŽITKU Z AKÉHOKOĽVEK POČÍTAČA ALEBO SOFTWARE VRÁTANE TOHTO PROGRAMU, PRERUŠENIE
PREVÁDZKY, STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO INÚ PEŇAŽNÚ STRATU) VZNIKNUTÚ V SÚVISLOSTI
S TOUTO ZMLUVOU ALEBO SOFTWARE, KTORÉHO POUŽÍVANIE JE NA JEJ ZÁKLADE POSKYTOVANÉ, A TO
ANI V PRÍPADE, ŽE POUŽÍVATEĽ BOL SPOLOČNOSŤOU ZONER NA MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD
UPOZORNENÝ, PRIČOM NEBUDE BRAŤ OHĽAD NA PRÍČINU ŠKODY ALEBO TEORIE ZODPOVEDNOSTI ZA
ŠKODU. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PODĽA PREDCHÁDZAJÚCEJ VETY SA UPLATNÍ V
MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVOM. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ZONER ZA
ŠKODY SÚVISIACE S PROGRAMOM V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE ČIASTKU, KTORÚ POUŽÍVATEĽ ZA
PROGRAM SKUTOČNE ZAPLATIL, ALEBO SUMU ZODPOVEDAJÚCE DOPORUČENEJ PREDAJNEJ CENE
PROGRAMU PODĽA CENNÍKA SPOLOČNOSTI ZONER V DEŇ ZÍSKANIA PROGRAMU PODĽA TOHO, KTORÁ Z
TÝCHTO SÚM BUDE NIŽŠIA. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA PLATÍ, AJ KEĎ Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU
NEDOJDE K NAPLNĚNU ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO NÁROKU.
8. OPRÁVNENÉ POUŽITIE. Pokiaľ máte akékoľvek otázky k legálnosti používania tohto programu, kontaktujte ZONER
software, a.s., na adrese info@zoner.cz.
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