LICENC ÉS GARANCIA FELTÉTELEK
Végfelhasználói licenc szerződés HEXIUM szoftverre
FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL!
A jelen HEXIUM Végfelhasználói Licenc szerződés („HVL”) Ön (mint magánszemély vagy gazdasági szervezet) és a HEXIUM Kft.
között létrejött jogilag kötelező megállapodás a megnevezett szoftvertermékre (továbbiakban: „SZVT”), amely magában foglalja a
számítógépes szoftvert, ezen felül magában foglalhatja a kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat, és az „online” vagy
elektronikus dokumentációt is.
A SZVT telepítésével, másolásával, illetve bármiféle egyéb módon történő használatával Ön kötelező érvénnyel vállalja a jelen HVL
feltételeit. Amennyiben jelen HVL feltételeit nem fogadja el magára nézve kötelezőnek, nem telepítheti vagy használhatja a SZVTet; ugyanakkor visszajuttathatja azt a vásárlás helyére a teljes vételár visszatérítése érdekében.

1. SZVT licenc
A SZVT a szerzői jog és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és
nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. A jelen licenc szerződéssel a SZVT használatát engedélyezzük, de tulajdonát nem
ruházzuk át.

2. Egyedi azonosító
A jelen dokumentációban szereplő szoftver egyedi azonosítója:

3. A licenc terjedelme
Jelen HVL az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

3.1. Szoftver Felhasználása
Ön jogosult a SZVT-nek, illetve annak ugyanazon operációs rendszerre készült bármely korábbi verziójának egy példányát egyetlen
számítógépre telepíteni és használni. Azon számítógép elsődleges felhasználója, amelyre a SZVT-et telepítették, jogosult a SZVT-ből
hordozható számítógépen történt saját kizárólagos használatára egyetlen másolatot készíteni.

3.2. Tárolás/Hálózati felhasználás
Ön arra is jogosult, hogy a SZVT egy példányát egy olyan adattároló egységen, például hálózati kiszolgálón tárolja, vagy arra
telepítse, amelyet kizárólag arra használ, hogy a SZVT-et a belső hálózaton keresztül más számítógépeire telepítse vagy azon
futtassa. Ebben az esetben azonban minden egyes olyan számítógéphez, amelyre a SZVT-et telepíti vagy futtatja, külön licencet kell
beszereznie és azt az adott géphez kell hozzárendelnie. A SZVT licenc nem osztható meg, és nem használható egyidejűleg különböző
számítógépekre.

3.3. Licenc-csomag
Amennyiben jelen HVL-t egy Hexium Licenc-csomag részeként szerezte be, Ön jogosult a SZVT számítógépes szoftver részéről a
jelen HVL nyomtatott példányán meghatározott számú további másolatot készíteni, és az egyes másolatokat a fentiekben leírt módon
használni. Ön arra is jogosult, hogy megfelelő számú másolatot készítsen hordozható számítógépen a fentiekben leírt módon való
használatra.

4. Egyéb jogok és korlátozások
4.1. „Not for Resale” Szoftver
Ha a SZVT-en a „Not for Resale” („Nem viszonteladásra” vagy „Tovább nem értékesíthető”) vagy az „NFR” felirat olvasható, akkor
jelen HVL egyéb rendelkezései ellenére, a SZVT-et Ön nem adhatja el újra, illetve semmilyen más módon nem értékesítheti.

4.2. A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások
A SZVT-et tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve, ha az alkalmazandó magyar jogszabályok
kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását.

4.3. Az alkotóelemek elkülönítése
A licenc a SZVT-re mint egységes termékre érvényes, annak alkotóelemei nem különíthetőek el egynél több számítógépen történő
alkalmazás céljából.

4.4. Bérbeadás
A SZVT-et nem veheti, illetve nem adhatja kölcsönbe, bérbe, lízingbe, haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe.

4.5. Terméktámogatás
A Hexium Kft. a SZVT-hez kapcsolódó terméktámogatást biztosíthat az Ön részére (a továbbiakban: "Terméktámogatás"). Minden
kiegészítő szoftverkód, amelyet a Hexium Kft. a Terméktámogatás részeként bocsát az Ön rendelkezésére, a SZVT részének
tekintendő, és a jelen HVL előírásainak és korlátozásainak hatálya alá esik. A Terméktámogatás részeként az Ön által a Hexium Kft.
rendelkezésére bocsátott műszaki információkat a Hexium Kft. külön megállapodás hiányában üzleti céljaira felhasználhatja, ideértve

a terméktámogatás és fejlesztés céljára szolgáló felhasználást is. Az ilyen műszaki információkat a Hexium Kft. olyan formában nem
fogja felhasználni, hogy abból az Ön személyére következtetni lehessen.

4.6. Terméktámogatás biztosítása
A fenti terméktámogatás elérése céljából a Hexium Kft. Egy úgynevezett forró drótot biztosít, melynek száma és elérhetősége a
megvásárolt SZVT típutától függ. Bővebb tájékoztatást az elérhetőségről a Hexium Kft. Központi telefonszámain és honlapján
kaphat.

4.7. Szoftver átruházása
Ön jogosult a jelen HVL alapján Önt megillető összes jogot másra végleges jelleggel átruházni, feltéve, ha az átruházás során átadja a
SZVT összes másolatát, a SZVT egészét (beleértve az összes alkotóelemet, a hordozóanyagokat, a nyomtatott anyagokat, az összes
frissítést, a jelen HVL-t, és ha van ilyen, a Származási Bizonyítványt), és ha az átvevő elfogadja jelen HVL feltételeit. Amennyiben a
SZVT frissítés, a SZVT összes előző változatát köteles az átruházáskor átadni.

4.8. Megszűnés
Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Hexium Kft. a jelen HVL-t visszavonhatja, amennyiben Ön a jelen HVL-ben foglalt
feltételeket és rendelkezéseket megszegi. Ebben az esetben Ön köteles megsemmisíteni a SZVT összes másolatát és alkotóelemét.

4.9. Frissítések
Amennyiben a SZVT megjelölése upgrade (frissítés), a SZVT használatához megfelelő licenccel rendelkező, a Hexium Kft. által
frissítésre (upgrade-re) jogosult elismert termékkel kell rendelkeznie. Amennyiben a SZVT megjelölése frissítés (upgrade), az
felváltja (lecseréli) és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés (upgrade) alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített
terméket csak jelen HVL előírásainak megfelelően használhatja. Amennyiben a SZVT az Ön által korábban egységes termékként
licencbe vett szoftvercsomag egyik elemének frissítése, a SZVT-et kizárólag az egységes programcsomag részeként használhatja
illetve ruházhatja át, és egynél több számítógépen való alkalmazásra nem különítheti el.

4.10.

Szerzői jog

A SZVT-nek (ideértve többek között a SZVT-be beépített képeket, fényképeket, animációt, video-és hangfelvételeket, zenét,
szöveget és mini-applikációkat), az összes írásos dokumentációnak, a SZVT összes másolatának a tulajdonosi és szerzői joga a
Hexiumot vagy a Hexium szállítóit illeti meg. A SZVT-et a szerzői jog és nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik. Ezért a
SZVT-et bármilyen más szerzői jog által védett anyaghoz hasonlóan kell kezelnie, azzal a kitétellel, hogy a SZVT-et egyetlen
számítógépre telepítheti, amennyiben az eredeti példányt kizárólag biztonsági másolás, illetve tárolás céljából őrzi meg. A SZVT-hez
tartozó nyomtatott anyagokat nem másolhatja le.

4.11.

Szoftver kétféle adathordozón

A SZVT-et egyszerre több típusú adathordozón is megkaphatja. Tekintet nélkül a kapott adathordozó típusára és méretére, Ön csak
az Ön számítógépén alkalmazható egyik fajta adathordozót használhatja. A másik adathordozót nem használhatja másik
számítógépen, illetve nem telepítheti arra. A másik adathordozót nem veheti, illetve adhatja kölcsön, bérbe, haszonbérbe vagy
haszonkölcsönbe, illetve semmilyen más módon nem ruházhatja át, kivéve ha erre a SZVT végleges átruházása keretében kerül sor.

5. Korlátozott garanciavállalás
5.1. Korlátozott garancia
A Hexium Kft. garanciát vállal arra, hogy: (a) a SZOFTVER az átvételt követő egy éven keresztül alapvetően a mellékelt
termékhasználati dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni, valamint (b) minden a SZOFTVERT kiegészítő Hexium
Kft. által szállított hardver az átvételt követő egy éven belül rendeltetésszerű használat mellett mentes marad minden, a felhasznált
anyaggal vagy készítéssel kapcsolatos meghibásodástól. A SZOFTVERREL, illetve a hardverrel kapcsolatos bármilyen vélelmezett
garancia időtartama maximálisan 1 év. A Hexium Kft. kizárja minden egyéb jellegű garancia vállalását. Ezen korlátozott garancia
alapján Önt a hatályos jogszabályokban meghatározott jogok illetik meg.

5.2. Vásárlói jogorvoslatok
A Hexium Kft. maximális garanciavállalása és az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége - a Hexium Kft. választásának megfelelően
- az alábbiakra terjed ki: (a) a befizetett vételár visszatérítése vagy (b) a Hexium Kft. Korlátozott Garanciája alapján az Önnek adott
számlával együtt a Hexium Kft-nek visszajuttatott SZOFTVER vagy hardver kicserélése vagy kijavítása. Jelen Korlátozott Garancia
érvényét veszíti, amennyiben a SZOFTVER vagy a hardver hibája balesetből vagy nem a rendeltetésszerű, illetve nem az
előírásoknak megfelelő használatból ered. A reklamációs csere során adott SZOFTVERRE vonatkozó garancia az eredeti garanciából
fennmaradó időtartamra, - illetve ha ez kevesebb, mint 30 nap - akkor 30 napra áll fenn.

6. Az okozott károkért való felelősség kizárása
A HEXIUM KFT. ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMIKÉPPEN NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET EGYÉB OLYAN KÁRÉRT
(IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRVA AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSA, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG
FÉLBESZAKADÁSA, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZÍTÉSE KÁRESETEIT VAGY EGYÉB ANYAGI VESZTESÉGEKBŐL
FAKADÓ KÁROKAT), AMELY EZEN HEXIUM TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM HASZNÁLHATÓSÁGÁBÓL
ERED, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A HEXIUM KFT-T TÁJÉKOZATTÁK AZ ILYEN KÁROK
BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A HEXIUM KFT. JELEN SZERZŐDÉSÉNEK BÁRMELY PONTJA ALAPJÁN
FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGE MINDEN ESETBEN LEGFELJEBB AZ ÖN ÁLTAL A SZOFTVERÉRT FIZETETT
ÖSSZEGHATÁRIG TERJED KI.

7.

A hardverre vonatkozó általános garancia

Az általunk szállított hardver egységekre 12 hónap telephelyünkön érvényesíthető garanciát vállalunk.

