
2-as priedas

Verslo Valdymo Sistema „9o“

SUTIKIMAS SU PROGRAMIN S RANGOS NAUDOJIMOSI S LYGOMIS

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI DOKUMENT .

        Šis sutikimas taikomas auk iau nurodytai   UAB „ASPA“
pagamintai programinei rangai kartu su laikmena (jei j gavote). Jis
taip pat taikomas visiems UAB „ASPA“ programin s rangos:
naujinimams, papildomoms programoms, internetin ms paslaugoms 
ir palaikymo  paslaugoms nebent  prie j prid tos kitos s lygos. Jei
taip, taikomos tos s lygos.
        Šis  Galutinio vartotojo Licencinis sutikimas programinei rangai
yra sudarytas tarp pirk jo (toliau - Vartotojas), ir UAB „ASPA“,
mon s kodas: 122762812 (toliau – Gamintojas), buvein registruota
adresu: Kalvarij g. 125, Vilnius (Vartotojas ir Gamintojas kartu 
vadinami – „Šalimis“, o atskirai - „Šalimi“). Šis sutikimas suteikia 
Vartotojui teis naudoti Gamintojo sukurt ir pateikt programin
rang .

S VOKOS

Programin ranga — informacijos apdorojimo sistemos program ,
proced r , taisykli visuma arba tos visumos dalis. Programin
ranga yra intelektualus produktas ir tai nepriklauso nuo to, koki
duomen laikmen ji yra rašyta. Dažniausiai tai kompiuterio 
vykdom instrukcij seka, skirta tam tikriems veiksmams atlikti.
Licencijos raktas (licencija) — skaitmen ir raidži seka, sigyta iš
Gamintojo, talpinama USB atmintuke arba byloje. Tur damas
licencijos rakt Vartotojas turi teis naudoti Programin rang ,
išskyrus atvejus nurodytus šiame sutikime. Licencijos raktas 
pateikiamas su šiuo sutikimu.
Programin s rangos demonstracin licencija — leidžianti
naudoti Programin rang ribot laikotarp (nustatyt Gamintojo)
ir/arba ribojantis Programin s rangos funkcionalum .
Tre iosios šalys — visi juridiniai arba fiziniai asmenys arba j
grup s išskyrus šioje sutikime apibr tas Šalis.

SUTIKIMO TVARKA

Vartotojas sutinka, kad:
diegiama programin ranga, reguliariai gali teikti informacij

internetu, kad b t patikrinta, ar programin ranga tinkamai 
licencijuota. Programin ranga yra sud tin kompiuterio programin
ranga. Jos efektyvumas gali skirtis priklausomai nuo Vartotojo 
aparat ros platformos, programin s rangos s veikos, programin s
rangos konfig racijos ir kit veiksni .
        UAB „ASPA“ programinei rangai gali suteikti papildom
funkcij . Gali b ti taikomos kitos licencijos s lygos ir mokes iai.
        UAB „ASPA“ neturi joki sipareigojim Vartotojui teikti technin
pagalb .
        Vartotojas patvirtina, kad Programin ranga, pateikta tokia, 
kokia yra, be jokios garantijos, tiksliai apibr tos arba numanomos.
UAB „ASPA“ neprisiima pretenzij ir nesuteikia garantij , tiksliai 
apibr t arba numanom , skaitant, bet neapsiribojant garantijomis 
d l perkamumo ar tinkamumo tam tikram tikslui arba, kad 
Programin ranga nepažeis joki tre i j asmen patent , autori
teisi , preki enkl ar kit teisi . UAB „ASPA“ nesuteikia garantijos, 
kad Programin s rangos funkcijos atitiks Vartotojo reikalavimus.
        Vartotojas prisiima vis Programin s rangos pasirinkimo 
atsakomyb , taip pat d l diegimo, naudojimosi ir d l su Programine 
ranga pasiekt rezultat .
UAB „ASPA“ negali garantuoti ir negarantuoja, kad programin
ranga veiks nepertraukiamai ir be klaid . Vartotojas pareiškia ir 
garantuoja, kad priži r s atitinkamas duomen atk rimo ir 
pagalbines sistemas, ir nutr kus veikimui arba paslaug tiekimui,
arba kilus duomen perdavimo sutrikimams arba vykus klaidoms, 
vartotojas sutinka nedelsiant pranešti apie šias problemas monei
UAB „ASPA“ ir nedelsiant imtis vis veiksm , kad sumažinti galimus 
nuostolius ir žal .

LICENCIJOS APR PTIS

        Programin ranga yra licencijuota, o ne parduota. Šis
sutikimas tik suteikia kelet teisi naudotis programine ranga. UAB
„ASPA“ pasilieka visas kitas teises. Jei atitinkami statymai arba 
atskira rašytin sutartis su UAB „ASPA“ suteikia jums daugiau teisi ,
nepaisant šio apribojimo, programin rang galite naudoti tik kaip 
leidžiama šiuo sutikimu. Taip darydami turite laikytis vis
programin s rangos technini apribojim , kurie leidžia ja naudotis 
tik tam tikrais b dais.

        Programin rang galite naudoti tik savo vidiniams verslo 
tikslams. J s negalite:

apeiti programin s rangos technini apribojim ,
kopijuoti, perdaryti, dekompiliuoti ar išskaidyti programin s
rangos, daryti jos išvestinius produktus, išskyrus tuos 
atvejus ir tik tiek, kiek, nepaisant ši apribojim , aiškiai
leidžia atitinkami statymai,
apeiti programin s rangos tikrinimo funkcijas;
publikuoti programin s rangos, kad kiti gal t j kopijuoti,
perparduoti, perduoti teis naudotis, nuomoti, pateikti 
išperkamosios nuomos s lygomis ar skolinti programin s
rangos;
naudoti šios programin s rangos komercin s programin s
rangos ištekli nuomos paslaugoms.

        Gamintojas suteikia Vartotojui neišimtin , neperduodam teis
diegti Programin rang kompiuterio nuolatin s atminties 
renginius ir naudoti vien licencijos rakt tik viename kompiuteryje 
vienu metu.
        Programin ranga ir visos teis s, be apribojim , skaitant ir 
nuosavyb s teises, priklauso Gamintojui ir yra saugomos vis
galiojan i nacionalini alies, kurioje Programin ranga
naudojama, statym .

LICENCIJOS PERDAVIMAS

        J s negalite programin s rangos perduoti tre iajai šaliai be 
rašytinio UAB „ASPA“ sutikimo. Jeigu leidžiama, programin s
rangos perdavimui tre iajai šaliai gali b ti taikomi papildomi 
mokes iai. 

NUOSTOLI APDOROJIMAS

        UAB „ASPA“ nebus atsakinga d l joki preki ar paslaug
prarasto pelno, pajam , pardavimo, duomen ar pirkimo kain , turto 
nuostoli , asmenini susižeidim , verslo trukdži , verslo 
informacijos nutek jimo ar d l joki speciali , tiesiogini ,
netiesiogini , atsitiktini , ekonomini , skirt priedangai,
baudžiam j , ypating nuostoli , kaip nors kilusi ar kylan i d l
Sutarties, civilin s teis s pažeidim , neapdairumo ar kit
atsakomyb s atvej , kylan i d l Programin s rangos naudojimo ar 
negal jimo naudotis, net jei UAB „ASPA“ yra žinoma galimyb patirti
toki al .

TAIKOMI TEIS S AKTAI

        Šiai Sutar iai taikomi Lietuvos Respublikos teis s aktai. Visi
gin ai kylantys iš/ar susij su šia Sutartimi, bus sprendžiami
Lietuvos Respublikos statym nustatyta tvarka. UAB „ASPA“
pasilieka teis keisti sutikimo s lygas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

        Nesilaikant šio sutikimo s lyg , teis s naudoti programin
rang gali b ti atimtos be papildomo Gamintojo sp jimo.
Pasira s sutikim , arba diegdamas, aktyvuodamas arba 
naudodamasis Programine ranga, Vartotojas išreiškia sutikim su
šio dokumento s lygomis. Diegdami, dieg , prenumeruodami arba 
naudodami programin rang sutinkate su šiomis s lygomis
( skaitant visus kartais atliekamus j pakeitimus). Jei su jomis 
nesutinkate, nediekite, netur kite diegtos, neprenumeruokite ir 
nenaudokite programin s rangos.
        Tai yra visa Galutinio vartotojo licencinis sutikimas, sudarytas 
tarp UAB „ASPA“ ir Vartotojo. Jis panaikina visus ankstesnius 
pristatymus, pokalbius, sipareigojimus, galutinio vartotojo sutartis, 
pranešimus ar reklamas, susijusias su šia Programine ranga.

Sutinku su auk iau pateiktomis s lygomis

mon , pareigos, vardas pavard


