LICENČNÉ PODMIENKY
1.

Nadobúdateľom sa chápe právnická alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla počítačový program
od spoločnosti EM Technologies s.r.o..

2.

Poskytovateľom sa chápe spoločnosť EM Technologies s.r.o..

3.

Počítačovým programom sa chápe softvér DATABÁZA SK FIRIEM vrátane údajov v programe.

4.

Predmetom licencie je udelenie súhlasu poskytovateľa na používanie počítačového programu
nadobúdateľovi, za uvedených licenčných podmienok.

5.

Inštaláciou počítačového programu vyjadruje nadobúdateľ súhlas s licenčnými podmienkami.

6.

Licencia je udelená na dobu neurčitú a má platnosť len na území Slovenskej republiky.

7.

Licencia sa poskytuje aj na príslušenstvo počítačového programu, ktoré tvorí používateľská
príručka, inštalačné CD a hardvérový kľúč, ak je vyžadovaný.

8.

Počítačový program slúži na vyhľadávanie informácii o firmách.

9.

Poskytovateľ dáva nadobúdateľovi súhlas používať počítačový program v súlade s účelom podľa
bodu 8. Iný spôsob použitia počítačového programu nie je dovolený.

10.

Nadobúdateľ je oprávnený používať počítačový program len pre svoju potrebu, a to výhradne na
svojich pracoviskách a na takom množstve počítačov, aké bolo dohodnuté pri poskytnutí licencie
a za aké nadobúdateľ zaplatil odmenu poskytovateľovi. Ak sa poskytovateľ nedohodol s
nadobúdateľom na konkrétnom množstve počítačov, platí, že počítačový program môže byť
nainštalovaný v rovnakom čase len na jedinom počítači. Každé terminálové pripojenie
počítačového programu sa chápe ako inštalácia na jeden počítač.

11.

Nadobúdateľovi sa zakazuje akýkoľvek zásah do programu za účelom exportu údajov a ich
následny predaj. Poskytovateľ má právo v opačnom prípade požadovať pokutu 5000,-Eur a
náhradu trov súdneho konania.

12.

Nadobúdateľ sa zaväzuje počítačový program chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb,
ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok poškodenie alebo znehodnotenie
počítačového programu.

13.

Nadobúdateľ nie je oprávnený počítačový program a ani jeho časti, či už v pôvodnej alebo
modifikovanej podobe, šíriť, prenechať za odplatu alebo bezplatne inej právnickej alebo fyzickej
osobe.

14.

Nadobúdateľ nemal možnosť vyskúšať a otestovať si počítačový program v skutočných
praktických podmienkach, preto poskytovateľ poskytuje záruku vrátenia peňazí do 14 dní.

15.

Na použiteľnosť programu v súlade s používateľskou príručkou sa poskytuje záruka v zmysle
platných právnych predpisov. Zároveň sa podľa nižšie uvedených podmienok poskytuje
AKTUALIZÁCIA, ktora zahŕňa:

?

HOTLINE - poradenstvo k počítačovému programu prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu a
internetu,

?

UPGRADE - aktualizácie počítačového programu.

16.

Pri zakúpení programu sa AKTUALIZÁCIA poskytuje na prvý rok bezplatne. Cena aktualizácii je
50,-Eur ročne a nieje povinná.

17.

Balík podpory sa poskytuje vždy na 1 rok.

18.

Balík podpory nezahŕňa manipulačné poplatky, ktoré sa účtujú v zmysle cenníka ostatných
služieb. Príkladom je dodanie novej verzie na CD poštou alebo kuriérom.

19.

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby počítačového programu, ktoré by vznikli v dôsledku
jeho nesprávneho používania (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za
chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá,
prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou.

20.

Rovnako poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri
aplikácii počítačového programu v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom
zrejmých, t. j. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu účtovania. To
platí aj vtedy, ak boli spôsobené chybou v počítačovom programe.

21.

Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnúť službu alebo tovar nadobúdateľovi, ktorý má
voči poskytovateľovi nevysporiadané splatné záväzky, a to až do doby ich zaplatenia.

22.

Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť údajov. Avšak musí vyvinúť maximálne úsilie pre
aktualizáciu, ktorú vykoná minimálne 12x ročne.

23.

Nadobúdateľ je povinný nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil používaním
počítačového programu v rozpore s licenčnými podmienkami a vydať bezdôvodné obohatenie,
ktoré tým získal.

24.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny licenčných podmienok. Aktuálne licenčné podmienky sú
zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.databazaskfiriem.sk Nové licenčné
podmienky sa zverejnia najneskôr 1 deň pred nadobudnutím účinnosti.

25.

Tieto licenčné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 6.2013 a platia do vydania nových
licenčných podmienok.
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