ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Споразумението представлява договор между "ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС 2011" ЕООД от една
страна, като собственик на софтуерния продукт City Software Версия 10 (или следваща) , който
включва компютърен софтуер и електронна документация, и от друга страна Вас, като потребител на
настоящия програмен продукт. Когато инсталирате, копирате или използвате по какъвто и да е начин
софтуерния продукт или някоя от неговите версии, Вие давате своето съгласие и се обвързвате с
условията на договора. Ако не сте съгласни с условията определени в настоящия договор, не
инсталирайте, копирайте или използвайте по какъвто и да начин софтуерния продукт.
Софтуерният продукт е защитен от законите за авторското право и международните спогодби за
авторското право, както и други закони и спогодби, свързани с интелектуалната собственост.
Софтуерният продукт е лицензиран, не продаден.
Това лицензно споразумение Ви позволява да използвате едно копие на настоящия софтуерен
продукт върху един компютър.
До момента на сключване на сделка за покупко-продажба или договор за наемно ползване на
настоящия софтуерен продукт от Вас като потребител, това лицензионно споразумение Ви дава право да
ползвате софтуерния продукт в демонстрационен режим и единствено с цел запознаване с продукта,
тоест без комерсиална цел. Софтуерът не може да се препродава. Вие нямате право да препродавате или
да отдавате по друг начин софтуерния продукт. Вие не можете да извършвате промени на изпълнимия
код. Декомпилиране, дизасемблиране, модификация или адаптиране на стари версии от този продукт са
забранени.
Софтуерният продукт City Software Версия 10 (или следваща) е СУПТО, включено в списъка
на НАП, по наредба Н-18 с номер 25 / 18.02.2019 г.
Потребителят декларира, че е запознат с наредба Н-18 на МФ и няма да извършва действия,
които са в противоречие със същата наредба.
“ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС 2011” ЕООД не носи отговорност за недостигнати функционални
показатели в следствие на влошени параметри и небалансираност на техническата и/или системна среда;
грешки получени в резултат на неправилна експлоатация, заразяване на компютърните системи с вируси;
повреда в компютрите и други обективни състояния на средата, водещи до невъзможност за работа с
продукта. “ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС 2011” ЕООД или неговите доставчици не носят отговорност за каквито
и да е особени, инцидентни, непреки или последващи щети и пропуснати ползи (включително щети от
загуба на бизнес печалба, прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес информация, или други парични
загуби), в резултат на използването или невъзможността за използване на софтуерния продукт или
невъзможността за сервиз.
Отстраняването на открити от потребителите несъответствия има само пожелателен характер за
"ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС 2011" ЕООД и не е обвързано със срокове.
Създателите на City Software Версия 10 (или следваща) се задължават в разумни срокове да
актуализират своите продукти в съответствие със законите на Република България.
Ако сте подписали отделен договор за сервизни услуги, извършвани от “ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС
2011” ЕООД, цялата отговорност за сервизните услуги ще бъде съгласно разпоредбите на този договор.
При закупуване на City Software Версия 10 (или следваща) , “ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС 2011”
ЕООД или неговите доставчици се задължават да инсталират и конфигурират, работеща версия на
софтуерният продукт. Всички останали, услуги касаещи, промени, различни конфигурации на системата,
както и обучение на персонал, се заплащат допълнително.
Сервизни услуги.
Фирма "ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС 2011" ЕООД може да Ви предостави сервизни услуги, договори за
подръжка, обучение на персонал и други услуги за софтуерния продукт, във всеки от офисите си.
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