OLVASSA EL EZT A SZERZŐDÉST FIGYELMESEN MIELŐTT VALAMILYEN PROGRAMOT VAGY MEGOLDÁST ELTÖLT
AZ ÉPTÁR WEBOLDALRÓL VAGY BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ OLDALRÓL.
Ez a végfelhasználói liszensz szerződés (“VFLSZ”) egy szerződés Ön (akár magánszemély akár cég képviselője) és az
ÉPTÁR Kft. és/vagy azon oldalak közt, ahonnan bármely ÉPTÁR megoldást (ideértve programokat, kiegészítőket,
alkalmazásokat, plug-in-eket, elemeket, textúrákat vagy egyéb más alkalmazást) tölthet le, és amelyek tartalmazhatnak
nyomtatható dokumentumokat, multimedia fájlokat, online vagy elektronikus dokumentációt (továbbiakban:
“PROGRAM”). A PROGRAMOK telepítésével, másolásával vagy bármilyen más módon való felhasználásával Ön
tudomásul veszi és elfogadja a VFLSZ-ben foglalt feltételeket.
Amennyiben nem fogadja el a VFLSZ-eben foglalt feltételeket, ne telepítse, másolja vagy használja más módon a
PROGRAM-okat vagy juttassa vissza azt az ÉPTÁR számára.
AMENNYIBEN ÖN TÖBBFELHASZNÁLÓS LISZENSZT VÁSÁROLT VAGY BÁRMILYEN MÁS EGYEDI SZERZŐDÉS
ALAPJÁN VÁSÁROLTA MEG TERMÉKEINKET, AKKOR A TÖBBFELHASZNÁLÓI LISZENSZSZERZŐDÉS PONTJAI
FELÜLÍRJÁK ENNEK A SZERZŐDÉS PONTJAIT.
A PROGRAMOK tulajdonosi jogai az ÉPTÁR-t illeti, a megoldásokat letölteni az eptaronline weboldalról tölthetők le,
amely weboldal a www.eptar.hu wwebcímen érhető el. Saját felhasználásra ÖN letöltheti és kinyomtathatja ezt a VFLSZ-t
erről a weboldalról most. A későbbiekben ezen dokumentum egy másolatát kérheti vagy kérdéseit felteheti az VFLSZről az ÉPTÁR hívószámán: +36 1 225 73 55 vagy írjon az alábbi címre:
Éptár Kft.
Szugló u. 61-63 FSZ. 4.
Budapest
1143
1. LISZENSZ SZERZŐDÉS:
a. Az Éptár Kft., továbbiakban eptaronline, garantálja ÖNNEK a korlátozott, nem kizárólagos használati jogot a PROGRAMHOZ,
melyet ÖN az eptaronline weboldalon megvásárolt és/vagy letöltött. Minden PROGRAM, melyet az eptaronlilne weboldalról
letöltött tulajdonosi jogok és nemzetközi szerzői jog védik, ugyanúgy mint más szellemi tulajdont védő törvények és
szerződések. Az ÖN által letöltött PROGRAM-hoz ÖN felhasználói jogokat kap az itt leírtak szerint. ÖNnek rendelkezésére áll a
PROGRAM egy példánya és ehhez saját lemezzel is rendelkezhet, de a tulajdonosi- és szerzői jogok továbbra is az ÉPTÁR-t
illeti meg.
Amennyiben Ön Önálló liszenszverziót vásárolt, azt installálás után csak egy példányban és egyszerre cask egy számítógépen
használhatja.
b. Kivéve a fenti feltételeket ÖN NEM:
(I) Másolhajta, módosíthatja vagy reprodukálhatja a PROGRAM-ot. Amennyiben a PROGRAM futtatásához eredeti lemezre,
kulcsfájlra van szükség, ÖNnek lehetősége van készíteni egy másolatot, biztonsági vagy archiválási céllal. Egyéb okból a
PROGRAM vagy a nyomtatott anyagok másolása szigorúan tilos.
(II) Adhatja ás vagy adhatja el a PROGRAM-ot harmadik személy részére, kivéve, ha a PROGRAMmal együtt a hozzá tartozó
dokumentációt és a használathoz szükséges regisztrációs anyagokat is átadja, valamint a harmadik fél elfogadja a VFLSZ-ben
és a Használati Útmutatóban foglaltakat. Az átruházás nem tehető meg postai úton vagy bármely más nem személyes
kapcsolaton keresztül. Az előfizetéssel szerzett felhasználói jogok nem átruházhatók.
(III) Másolhatja le a felhasználói dokumentumokat, nem vehet le, vagy tüntethet el semilyen a termék eredetére vagy gyártójára
vonatkozó adatot, feliratot, emblémát a termékről vagy a PROGRAMRról, PROGRAMból. Amennyiben a PROGRAMhoz
elektronikus dokumentáció jár, ÖNnek lehetősége van ezt a dokumentációt 1 példányban kinyomtatni, de további másolatok
készítése nem megengedett.
(IV) Bérbeadni vagy bérelni a PROGRAM-ot.
(V) másolhatja le vagy készíthet a PORGRAM funkcionalitásával teljesen megegyező vagy nagy mértékben hasonló terméket.
c. ÖN köteles megvédeni másoktól a terméket, nem oszthatja meg azt másokkal, kivéve azt a mértéket, amelyet a program
funkcionalitása és célja megenged.

2. FEJLESZTÉS ÉS FRISSÍTÉS:
A PROGRAM felhasználói joga nem biztosít ÖNnek jogot a termék fejlesztésére vagy frissítésére, kivéve az eptaronline által a
PROGRAMHOZ külön biztosított feltételeket.

A frissítések letöltése és használata semilyen körülmények közt nem jogosítja fel ÖNt, hogy a terméket azonos időben, több
számítógépen is futtassa, használja. Ugyanakkor ÖNnek joga van egy korábbi termékmásolatot a gépén archiválási céllal
megtartani, valamint ÖNnek jogában áll az archive verziót használni, amennyiben az ÖN munkája során az új verzióban hibákat
talál vagy korábbi munkáiban az új verzió használata hibákat okoz vagy a korábbi verzió funkcionalitás az ÖN számára jobban
kezelhetőnek tűnik.
3. TOVÁBBI JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK:
a. Előfurdúlhat, hogy a VFLSZ más pontjaival ellentétben ÖN bizonyos PROGRAM-okat – és/vagy azok elemeit - nem adhatja
át harmadik fél részérae vagy értékesíthet újra.
b. Önnek nem áll jogában visszafejteni, feltörni, módosítani vagy elemeire bontani a PROGRAM-ot.
c. A PROGRAM lehetséges, hogy a VFLSZ több példányát is tartalmazza, mint nyelvi verziók és/vagy médiaverziók (pl. a
PROGRAM felhasználói leírásában). A PROGRAM fejlesztői szintén beépíthették ezt a VFLSZ-t PROGRAMjaik telepítő
fájljaiba. Ezekben az esetekben ÖNnek a PROGRAM verziójának 1 példányára van felhasználói jogosultsága, kivéve,
amennyiben ÖN több-liszenszes szerződést kötött, abban az esetben annyi példány használatára és/vagy nyomtatására
jogosult, amennyi liszenszt vásárolt.
d. eptaronline nem kötelezhető technikai segítség (továbbiakban: techsupport) nyújtására az általa forgalmazott, de más
gyártók által készített PROGRAM-okkal kapcsolatosan. Amennyiben az eptaronline vlaamely PROGRAM tekintetében
TechSupport-ot biztosít ÖNnek, azt a termékhez kapcsolódó dokumentációban részletezett módon jogosítja fel ÖNt a
terméktámogatás igénybevételére. Bármely az ÖN számára a techsupport által eljuttatott termékrészlet, leírás vagy más
dokumentáció a termék részét képezi és ugyanaz a VFLSZ vonatkozik rá mint a PROGRAMra.
Az ÉPTÁR által gyártott termékekre az eptaronline egy éves techsupport-ot nyújt, melynek keretein belül Önnek jogában áll
letölteni a legfrisebb termékverziókat, frissítéseket, fejlesztéseket, illetve technikai kérdéseivel fordulhat az eptaronline
munkatársaihoz. Az ÖN által a Techsupport-hoz eljuttatott adatok és információk az eptaronline által marketing és üzleti célokra
valamint a kutatás fejlesztés számára szabadon felhasználható. Az eptaronline a techsupporthoz érkezett személyes adatokat
és információkat, melyek az ÖN azonosítását lehetővé teszi bármilyen formában, nem használhatja fel az ÖN tudta és
beleegyezése nélkül. Ez a VFLSZ nem jogosítja fel ÖN ezen anyagok felhasználására.
4. SZELLEMI TULAJDON:
Ez a VFSZ és a termék megvásárlása nem jogosítja fel ÖN valamely PROGRAM szerzői jogainak, védjegyeinek, vagy
szolgáltatási védjegyeinek felhasználására, birtoklására. Minden tartalom (ideértve a képeket, animációkat, videókat, audio
fájlokat, zenéket, szövegeket és alkalmazásokat, melyek a PROGRAM részét alkotják), cím és egyéb másolat vagy archive fájl,
amely Önnél található a PROGRAM fejlesztőjének a tulajdona. Minden tartalom, amelyet nem a PROGRAM tartalmaz , de
egyértelműen a PROGRAM-hoz kapcsolódik vagy elérhető a PROGRAM használata közben, ugyanúgy a PROGRAM részét
képezi és vonatkoznak rá a fenti szelleni jogról szóló szabályok. Az eptaronline minden tulajdonosi és szellemi tulajdoni jogot
kifejezetten fenntart.
5. FELMONDÁS:
Minden egyéb jog sérelme nélkül ez a Liszensz szerződés automatikusan és azonnal megszűnik, amennyiben Ön nem teljesíti
a fent leírt feltételeket. Ezen szerződés megszűnésével ÖN vállalja, hogy minden az ÖN birtokában lévő PROGRAM-ot,
dokumentumot és egyéb anyagot azonnal megsemmisít.
6. KORLÁTOZOTT GARANCIA:
eptaronline garantálja, hogy ÖN az ÖN által kifizetett megoldás anyagait CD lemez vagy tömörített fájl formájában a
megvásárlástól számított 30 napon belül, a felhasználásra alkalmas állapotban megkapja, ahogyan az az ÖN vásárlásakor
kiállított számlán megtalálható. Ezt a Garanciát semilyen viszonteladó, kereskedő vagy partner nem hosszabíthatja vagy
változtathatja meg. Ez a garancia cask és kizárólag az eredeti vásárlóra és vásárlás időpontjára vonatkozik, nem átruházható
és nem értékesíthető. Eptaronline nem garantálja, hogy a PROGRAM az ÖN elvárásának megfelelő működési metódussal
működik, valamint az eptaronline nem garantálja a teljesen hibamentes működést sem. A termék kiválasztása és
megvásárlásával ÖN elfogadja, hogy a termék azt a funkcionalitást nyújtja Önnek, melyet a leírásban Ön megtekintett és a
letöltéssel, megvásárlással elfogadott. A PROGRAM minőségéért és a vele elérhető eredményért az eptaronline nem vállal
garanciát.
A FENT EMLÍTETTEK MELLETT A PROGRAM ÚGY KERÜL ÉRTÉKESÍTÉSRE, „AHOGY AZ VAN”, ÖSSZES HIBÁJÁVAL,
GARANCIA NÉLKÜL, SEMMILYEN KIJELENTETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁVAL (BELEÉRTVE A
KORLÁTOZOTT, DE HOZZÁ TARTOZÓ ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT), KÖTELEZETTSÉGEKKEL, A
MEGVÁSÁRLÁS CÉLJÁNAK ELÉRÉSÉHEZ, a KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL, A
VÍRUSMENTESSÉGRE, A SZERZŐI JOGOKRA, BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE
VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGGEL.
Ez a garancia meghatározott jogokat biztosít ÖNnek, amely jogok államról-államra és változhatnak. Néhány államban nem
ismerik el a jótállásra vonatkozó jogokat, így ezen államokban ezt a jogot ÖN nem tudja érvényesíteni.

7. JOGORVOSLATRA ÉS KÁROKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:
Az eptaronline-al szemben támasztható maximális kártérítési kötelezettség a termék árának visszatérítése vagy másik a termék
egy működő verziójának az ÖN számára való biztosítása. Ez a kártérítési kötelezettség csakis a sérült és használhatatlan
adathordozó vagy tömörített fájl működésével kapcsolatoan érvényesíthető. A nem elvárt működéssel kapcsolatban ez a
garanciális és kártérítési kötelezettség nem érvényesíthető. EPTARONLINE SEMILYEN KERESKEDŐI, SZÁLLÍTÓI VAGY
FORGALMAZÓI KÖTELEZETTSÉGET, KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN KÁRÉRT NEM VÁLLAL, (IDE ÉRTVE AZ
ELMARADT BEVÉTELT, ELVESZTETT MEGTAKARÍTÁST, ADATVESZTÉST, SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, ELVESZTETT
MUNKÁÉRT, VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉYLISÉGI ÉS ÜZLETI VESZTESÉGET), AMELY A PROGRAM HASZNÁLATÁBÓL
VAGY AZZAL ÖSSZKÖTHETŐ MÁS PROGRAMOK HASZNÁLATÁBÓL, A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (TECHSUPPORT)
ELMULASZTÁSÁBÓL, VAGY MÁS EZEN VFSZT BÁRMELY PONTJÁVAL ÖSSZEKÖTTETÉSBE HOZHATÓ, ILLETVE, HA A
HIBA RAJTA KÍVÜLÁLLÓ OKBÓL (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL, A GARANCIÁLIS
FELTÉTELEK MEGSZEGÉSÉBŐL, VAGY AZ EPTARONLINE ÉS/VAGY BÁRMELY KERESKEDŐ PARTNERE ÁLTAL A
FELHASZNÁLÓ FELÉ JELLZETT LEHETSÉGES HIBAFORRÁS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSÁBÓL TÖRTÉNT.
MINDEN KÁRÉRT, AMELYET ÖN OKOZ BÁRMILYEN OKBÓL (IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL MINDEN ANYAGI ÉS
EGYÉB KÁRT), AKÁR SAJÁT VAGY MÁSOK MUNKÁJÁBAN, SZÁMÍTÓGÉPÉBEN VAGY MÁS ESZKÖZEIBEN,
FÜGGETLENÜL AZ ELKÖVETÉS FORMÁJÁT, AZ EPTARONLINE NEM VÁLLAL SEMILYEN FELELŐSSÉGET, MÉG A
PROGRAM MEGVÁSÁRLÁSI ÖSSZEGEÉNEK ÉRTÉKÉBEN SEM.
Ez a felelősség nem terjed ki semmilyen szállítási, anyagmozgatási, biztosítási vagy más járulékos költségre sem.
Amennyiben bármely fentebb említett korlátozás, kizárás vagy kitétel végrehajthatatlan vagy jogellenes lenne, abban az
esetben az itt megjelölt paragrafus által kell eljárni.
AMENNYIBEN NEM TUDJA ELFOGADNI A VFLSZ-BEN FOGLALT PONTOKAT, KÉREM NE TÖLTSE LE, NE TELEPÍTSE A
PROGRAMOKAT, MELYEKET OLDALUNKON TALÁL.
8. JOGORVOSLAT:
Amennyiben ÖN ezt a PROGRAM-ot az Európai Únió területéről vásárolta meg, akkor a teljesítésre és garanciára, valamint a
viátás esetekre a Magyar Állam törvényei a mérvadóak. Amennyiben a PROGRAMOT az EurópaiÚnión kívülről vásárolta meg,
a vitas kérdésekben a helyi jogszabályok érvényesek.
Amennyiben ennek a szerződésnek bármely pontja érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az nem érinti a
szerződés érvényességét, a szerződés az adott pont kivételével érvényes és végrehajtható marad. ÖN elfogadja, hogy az
eptaronline nem teszi elérhetővé megoldásait olyan országokban, ahol ezt az EU export törvényei tíltják vagy ahol ezzel
bármely más nemzetközi megállapodást sértene.
Ez a szerződés azonnal hatáylát veszti, amennyiben Ön nem fogadja el a felhasználási feltételeket a regisztráció során.
9. A SZERZŐDÉS EGÉSZE:
Ez a megállapodás az eptaronline és a felhasználó közt (beleértve minden módosítást és kiegészítését ennek a VFLSZ-nek,
valamint tartalmazza a PROGRAMOT) a teljes szerződés a Felhasználó és az eptaronline közt, amely a PROGRAM és hozzá
kapcsolódó techsupport szolgáltatás (amennyiben van ilyen) vonatkozásában. Ez a megállapodás hatályon kívül helyez minden
előzetes megállapodást, megbeszélésben elhangzott ígéretet és bármilyen más módon egyeztetett javaslatot. Semilyen más
változata ennek a szerződésnek nem érvényesíthető az eptaronline-al szemben, kivételt képez, ha az eptaronline adja kifejezett
hozzájárulását és ezt írásban rögzíti, valamint ezen szerződés pontjait az új szerződési feltételekben hatálytalanítja.
Amennyiben a jelen VFSZL bármely pontja sérti az eptaronline érdekeit vagy a hatályos szabályokat, PROGRAMot vagy
TechSupport szabályokat, vagy a PROGRAM-hoz kapcsolt másodlagos VFSZL konfliktusba kerül ezen VFSZL pontjaival, a
jelen VFSZL-ben meghatározott szabályok a mérvadóak.
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