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LICENTA DE UTILIZARE
Aceasta Licenta de Utilizare ("Licenta") este un acord legal între dumneavoastra, ca persoana fizica sau
juridica, si SC Tektronic SRL pentru Programul de Calculator ("Program") care însoteste aceasta Licenta
inclusiv suportul fizic, documentatia si reprezentarile media de grafica si sunet.
Prin instalarea, copierea sau utilizarea Programului sinteti de acord sa respectati termenii acestei Licente.
Daca nu sinteti de acord sa respectati termenii acestei Licente, nu instalati, nu copiati si nu utilizati
Programul.
1. ACORDAREA LICENTEI. DREPTUL DE UTILIZARE.
SC Tektronic SRL va acorda urmatoarele drepturi, cu conditia respectarii termenilor si conditiilor stabilite
prin aceasta Licenta:
(a) aveti dreptul de a instala si utiliza o singura copie a Programului pe un singur calculator personal sau
un alt dispozitiv fix sau mobil pe o durata de timp nelimitata. Pentru utilizare, trebuie sa platiti o
taxa/pret catre SC Tektronic SRL.
(b) puteti arhiva/stoca o copie suplimentara a Programului software pe orice dispozitiv de arhivare/stocare
in vederea recuperarii/restaurarii Programului original in caz de nevoie.
(c) aveti dreptul de acces si utilizare de la distanta a Programului cu conditia ca numai utilizatorul primar
sa acceseze si sa utilizeze Programul. Nu sunt permise sesiuni de utilizare multiple a Programului de la
distanta.
(d) Programul poate contine documentatie si elemente de grafica si sunet ("Media"). Aveti dreptul de
utilizare al elementelor de Media numai pentru uz intern, necomercial. Nu puteti modifica, vinde, inchiria,
da in leasing sau licentia elementele de Media.
2. ALTE DREPTURI, TERMENI si CONDITII.
(a) Acest Program poate contine tehnologie de Inregistrare ("Inregistrare") pentru utilizarea pe un singur
dispozitiv in vederea prevenirii utilizarilor nelicentiate. Este necesar sa Inregistrati Programul utilizand
o Cheie de Inregistrare ("Cheie") care se poate obtine de la SC Tektronic SRL.
(b) Programul poate functiona pe o perioada de proba inainte de Inregistrare. In aceasta perioada puteti
instala si utiliza Programul in vederea verificarii functionalitatii acestuia si pentru a stabili daca va
satisface nevoile de utilizare personale. Dreptul de utilizare final nu se acorda pentru aceasta perioada de
proba.
(c) Dupa expirarea perioadei de proba sinteti obligat sa obtineti Cheia de Inregistrare si sa Inregistrati
Programul (utilizand optiunile corespunzatoare din Program) daca doriti sa continuati utilizarea acestuia in
mod legal. Dreptul de Utilizare final se acorda numai daca Programul este Inregistrat.
(d) Nu aveti voie sa vindeti, revindeti, da in leasing, licentia sau sa inchiriati Programul fara acordul
scris al SC Tektronic SRL.
(e) Nu aveti voie sa decompilati, dezasamblati sau sa refaceti codul sursa al Programului fara acordul scris
al SC Tektronic SRL.
(f) Orice actiune care o efectuati privind Programul si care este impotriva acestei Licente duce imediat la
terminarea Licentei si anularea dreptului de utilizare a dumneavoastra asupra Programului.
(g) Fara a fi impotriva oricarui drept, SC Tektronic SRL poate anula aceasta Licenta daca nu ati respectat
termenii si conditiile. În acest caz trebuie sa incetati a mai utiliza Programul. Deasemenea, trebuie sa
dezinstalati si sa distrugeti toate copiile Programului.
3. GARANTIE.
Dumneavoastra acceptati faptul ca orice program software poate contine erori. SC Tektronic SRL a facut si
face toate eforturile pentru eliminarea oricaror erori din Program.
In conditiile in care detineti o licenta valabila, SC Tektronic SRL va garanteaza ca in cazul in care
Programul nu functioneaza conform specificatiilor, fie
(a) va remedia sau inlocui Programul in maximum 90 de zile de la data notificarii dumneavoastra.
fie,
(b) va inapoia pretul platit de dumneavoastra, caz in care aceasta Licenta nu mai este valabila.
Pentru a putea aplica aceasta garantie, sinteti obligat ca in maxim 60 de zile de la data achizitionarii
Licentei sa notificati in scris SC Tektronic SRL asupra oricaror erori sau deficiente de functionare a
Programului. Dupa aceasta perioada, SC Tektronic SRL nu mai acorda aceasta garantie.
4. FORTA MAJORA.
Dumneavoastra sinteti de acord si acceptati urmatoarele:
(a) Programul poate contine erori inca nedetectate. Aceste erori va pot produce pagube (in bani sau
materiale) datorita utilizarii Programului.
(b) In nici o situatie nu puteti cere de la SC Tektronic SRL despagubiri in bani, materiale sau de orice alta
natura care ar putea rezulta din posibile pagube produse dumneavoastra datorita acordarii acestei Licente
si/sau utilizarii Programului.
(c) SC Tektronic SRL nu va suporta nici o cheltuiala ceruta de dumneavoastra, sau alte persoane in numele
dumneavoastra, pentru orice motiv rezultat din acordarea acestei Licente si/sau utilizarea Programului.
(e) Orice problema se va rezolva pe calea amiabila sau juridica in conditiile legii.
5. REZERVAREA DREPTURILOR SI A PROPRIETATII.
SC Tektronic SRL isi pastreaza dreptul de autor si ramane proprietarul acestui Program. Deasemenea, SC
Tektronic SRL isi rezerva toate drepturile care nu va sunt acordate în mod expres prin aceasta Licenta.
Acest Program nu va da nici un drept asupra marcilor inregistrate a SC Tektronic SRL sau a serviciilor
furnizate.
Acest Program este protejat de legea dreptului de autor si proprietatii intelectuale. Programul nu este
vandut catre dumneavoastra ci se afla sub licenta. (asa cum este descris in aceasta Licenta)
Daca aveti orice fel de intrebari privind aceasta Licenta va rugam contactati SC Tektronic SRL,
http://www.tektronic.ro, contact@tektronic.ro.

