Ліцензійна угода
Дана угода, укладена між „Вами” (покупцем) и „нами” (компанією ТОВ „Національні Електронні Комунікації”) і
складається з прав на використання продуктів, ліцензованих за даною угодою і ліцензії на продукт, який
розповсюджується під торговою маркою DialExpert (включаючи стандартні ліцензії і оновленнями для попередніх
версій), яка надає право копіювати, встановлювати, використовувати, здійснювати доступ, запускати або іншим чином
організовувати взаємодію з версією продукту, для якої заказана дана ліцензія.
Здійснюючи права, які надаються Вам даною угодою, Ви зобов’язуєтесь виконувати її умови і гарантуєте нам
дотримання Вами всіх і будь-яких вимог, які необхідні для отримання права на ліцензування копій продукту,
передбачених даною угодою.
Надання ліцензій
Ви маєте право використовувати копію продукту для обліку не більш визначеної кількості внутрішніх портів
АТС, які вказані в специфікації продукту. Замість продукту, що вказаний в ліцензії, Ви маєте право використати
попередню або іншу мовну версію такого продукту.
Порядок застосування прав на використання продукту
Відповідно до даної угоди, для останньої версії будь-якого продукту, який доступний після дати активації
реєстраційного номеру, застосовуються права на використання продукту для такого продукту, його версії і конфігурації
комп’ютерного обладнання, які діють на таку дату.
Ви маєте право передавати ліцензії окремій фізичній або юридичній особі, якщо приймаюча особа погодиться у
письмовому вигляді з умовами даної угоди, і ми отримаємо письмове повідомлення про таку передачу, виконане у
встановленій нами формі на протязі 30 днів з дати передачі. Будь-яка передача, здійснена з порушенням вимог і
обмежень даної угоди буде недійсною.
Обмеження на використання
Ви не маєте права:
- розділяти компоненти будь-якого багатокомпонентного ліцензованого продукту, шляхом запуску їх на
різноманітних комп’ютерах, оновлюючи їх або знижуючи їх версію не одночасно або передаючи такі компоненти
окремо, за винятком випадків, які передбачені в правах на використання продукту;
- здавати в прокат, в оренду, передавати у тимчасове використання або розміщати ліцензовані продукти на
сервері з метою доступу до них третіх осіб, за винятком випадків, про які ми домовимося в окремій угоді;
- відновлювати вихідний код, декомпілювати або дезасембліювати ліцензовані продукти за винятком випадків і
тільки в тій мірі, в якій це прямо дозволено законодавством, яке застосовується, не дивлячись на вказане обмеження;
- не використовувати інформацію щодо кодів автоматичного телефонного зв’язку в інших програмних системах,
базах даних або електронних виданнях та збірках, якщо це прямо або побічно обумовлено комерційною метою.
Виготовлення програмних копій
Ви маєте право виготувати будь-яку необхідну кількість копій кожного із ліцензованих продуктів, виключно для
використання Вашими користувачами, як передбачено в даній угоді. Ви можете доручити третій особі здійснити замість
Вас виготовлення та встановлення цих копій. Однак при цьому ви відповідаєте за дії третіх осіб в тій же мірі, як би цією
третьою особою були Ви або ваш співробітник. Ви зобов’язані здійснювати розумні зусилля для повідомлення
співробітників, агентів і інших фізичних осіб, які здійснюють запуск продукту, про те, що даний продукт ліцензовано у
нас, і його запуск або передача можуть здійснюватись лише у відповідності до умов даної угоди.
Гарантії
Ми гарантуємо, що функціонування кожного ліцензованого продукту буде загалом відповідати нашій
документації користувача. Дана гарантія дійсна на протязі 30 днів з дати першого запуску Вами копії версії. У випадку,
якщо ми надаємо вам послуги з підтримки, ми гарантуємо, що надання таких послуг здійснюється з використанням
загальноприйнятих промислових стандартів і практики, і що ми будемо прикладати комерційно виправданні зусилля при
наданні послуг з підтримці. Дія будь-яких гарантій, передбачених законом і які відносяться до продуктів, обмежується
вищевказаним строком 30 днів. Дана гарантія не розповсюджується на продукт, якщо відмова ліцензованого продукту
відбулась в результаті аварійної ситуації, некоректного або неправильного використання. Якщо на протязі гарантійного
строку Ви повідомите нас про невідповідність ліцензованого продукту положенням даної гарантії, ми, на власний розсуд,
або повернемо суму, сплачену за продукт, або здійснимо виправлення або заміну продукту. В тій мірі, наскільки це
дозволено законодавством, що застосовується це є Вашим винятковим засобом компенсації у випадку невідповідності
роботи будь-якого комерційного продукту положенням даної гарантії.
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Відсутність відповідальності за певні види збитків
N В максимальній мірі, яка дозволена законодавством, що застосовується, ми і наші постачальники не несемо
відповідальність за будь-які побічні збитки (у тому числі, обмеження, опосередковані, особливі чи випадкові збитки,
збитки у зв’язку з втратою прибутку або доходу, перервою в комерційній діяльності, втратою комерційної інформації),
яка виниклаE у зв’язку з будь-якою угодою, продуктом або послугою, навіть у випадку повідомлення про можливість
виникнення такого збитку або тоді коли така можливість буда розумно передбачена.
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Право, що застосовується
Дана угода регулюється законодавством України.

