LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR SPOLOČNOSTI K3 GROUP,
S. R. O.
SPRÁVCA AEROKLUBU
Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou K3 GROUP, s. r. o so sídlom Horná Trnovská 43/334,
Žilina - Trnové 010 01, IČO: 36 799 262 a vami. Prečítajte si ich, prosím. Vzťahujú sa na softvér menovaný vyššie
vrátane médií, na ktorých ste ho získali.
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S TÝMITO LICENČNÝMI PODMIENKAMI.
AK S NIMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE SOFTVÉR.
Ak dodržíte tieto licenčné podmienky, máte nasledujúce práva.
1. INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE. Vo svojom zariadení môžete inštalovať a používať jednu kópiu
softvéru vo verzii REGISTROVANÝ POUŽÍVATEĽ alebo PLNÁ VERZIA.
2. Verziu DEMO môžete používať na ľubovoľnom počte zariadení.
3. ROZSAH LICENCIE. Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa.
4. Táto zmluva vám poskytuje, čo do správy dát, plné práva vo všetkých verziách.
5. Obmedzené práva sú vo verzii DEMO a týkajú sa niektorých funkcií programu.
6. Obmedzené práva sú vo verziách DEMO a REGISTROVANÝ POUŽÍVATEĽ. Obmedzenie je časové, program
v týchto verziách funguje 1 kalendárny rok. Ďalšie fungovanie programu závisí na zaplatení licenčného poplatku.
7. Verzia PLNÁ LICENCIA nemá žiadne obmedzenia a sprístupňuje možnosti zásahu programátora podľa vašich
požiadaviek.
Spoločnosť K3 GROUP, s. r. o. si vyhradzuje všetky ostatné práva.
Softvér smiete používať výhradne spôsobom povoleným v tejto zmluve, pokiaľ vám príslušný právny poriadok
neposkytuje ďalšie práva aj napriek tomuto obmedzeniu. Musíte pri tom dodržiavať akékoľvek technické
obmedzenia softvéru, ktoré ho umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Zoznámte sa s príslušnými manuálmi
pred prácou so softvérom.
Nesmiete:
* obchádzať žiadne technické obmedzenia softvéru,
* spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať softvér na súčasti s výnimkou takejto činnosti v rozsahu, v akom
ju i napriek uvedeným obmedzeniam výslovne povoľuje príslušný právny poriadok,
* napriek stanoveným obmedzeniam vytvárať viac kópií softvéru, než je uvedené v tejto zmluve alebo povolené
príslušným právnym poriadkom,
* poskytovať softvér ostatným na kopírovanie,
* prenajímať, poskytovať za poplatok ani požičiavať softvér.
ZÁLOŽNÁ KÓPIA. Smiete vytvoriť jednu záložnú kópiu softvéru. Kópiu môžete použiť len na preinštalovanie
softvéru. Softvér vo verziách PLNÁ LICENCIA a REGISTROVANÝ POUŽÍVATEĽ je dodávaný na USB kľúči a CD
nosiči.
DOKUMENTÁCIA. Dokumentáciu k softvéru môžete používať akýmkoľvek spôsobom okrem zmeny jej obsahu.
PRENOS NA INÉ ZARIADENIE. Softvér smiete odinštalovať a nainštalovať ho v inom zariadení. Nesmiete tak
urobiť, aby ste mohli zdieľať túto licenciu medzi zariadeniami.
PREVOD NA TRETIU STRANU. Prvý používateľ softvéru môže softvér a túto zmluvu previesť priamo tretej
strane. Pred prevodom musí táto strana súhlasiť s tým, že na prevod a používanie softvéru sa vzťahuje táto
zmluva. Ak sa softvér prevádza oddelene od zariadenia, ešte pred prevodom musí prvý používateľ odinštalovať
softvér. Prvý používateľ si nemôže ponechať žiadne kópie softvéru ani databáz, ktoré program vytvára.
PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PORIADOK. Používanie softvéru sa riadi príslušným právnym poriadkom krajiny, v ktorej
je používaný.
PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku príslušnej
krajiny sa vás môžu týkať aj ďalšie práva. Ak to nepovoľuje právny poriadok príslušnej krajiny, táto zmluva
nemení vaše práva vyplývajúce z právneho poriadku príslušnej krajiny.
ODOPRETIE ZÁRUKY. SOFTVÉR SA LICENCUJE "AKO STOJÍ A LEŽÍ". NESIETE RIZIKO JEHO POUŽÍVANIA.
SPOLOČNOSŤ K3 GROUP, S. R. O. NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. NA ZÁKLADE
MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV MÔŽETE MAŤ DODATOČNÉ SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, KTORÉ TÁTO
ZMLUVA NEMÔŽE ZMENIŤ. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI ODMIETA
SPOLOČNOSŤ K3 GROUP, S. R. O. IMPLICITNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY
ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.OBMEDZENIA A VYLÚČENIA NÁHRAD A ŠKÔD. POUŽÍVANIE
SOFTVÉRU JE VAŠOU VOĽBOU VO VŠETKÝCH JEHO VERZIÁCH. ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ DEMO VERZIU
PROGRAMU PO SKÚŠOBNÉ OBDOBIE PRE OVERENIE JEHO BEZPEČNOSTI A FUNKCIÍ. VYŠŠIE VERZIE NEMENIA

FUNKČNOSŤ PROGRAMU ČO DO SPRÁVY DÁT. K PROGRAMU BOLA VYTVORENÁ DEMONŠTRAČNÁ DATABÁZA,
KTORÁ VÁM UMOŽNÍ ZORIENTOVAŤ SA V JEHO FUNKCIÁCH.
Toto obmedzenie sa vzťahuje na:
* akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán
alebo programov tretích strán a
* nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, porušenia záruk alebo podmienok, jednoznačnej zodpovednosti,
zanedbania alebo iného porušenia práva v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom.
Uplatňuje sa dokonca aj vtedy, ak spoločnosť K3 GROUP, s. r. o. vedela alebo mala vedieť o možných škodách.
Ak vo vašej krajine nie je povolené vylúčenie ani obmedzenie náhodných, následných ani iných škôd, je možné,
že sa na vás obmedzenie alebo vylúčenie uvedené vyššie nevzťahuje.

