Smlouva o použití software Montax Imposer

Důležité! Přečtěte si pozorně podmínky této licenční smlouvy před pokračováním instalace tohoto programu. Smlouva o použití software Montax Imposer je právní smlouva mezi vámi (ať už fyzickou nebo právnickou osobou) a autorem programu. Instalací a použitím softwarového produktu Montax Imposer souhlasíte, že jste vázáni podmínkami této smlouvy. Tato licenční smlouva představuje úplnou dohodu o programu mezi vámi a autorem. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, neinstalujte a nepoužívejte tento softwarový produkt.
Softwarový produkt Montax Imposer je chráněn autorskými zákony a mezinárodními smlouvami o autorských právech, jakož i jiných práv duševního vlastnictví, zákony a dohodami. Montax Imposer je licencován, ne prodáván.

1. UDĚLENÍ LICENCE.
Montax Imposer je licencován takto:
a) Instalace a použití
Autor programu Petr Hájek – STAP studio vám uděluje právo instalovat a používat Montax Imposer na jednom počítači. Montax Imposer je plugin pro Adobe Acrobat od verze 6.0 výše (nikoli Acrobat Reader), program Adobe Acrobat tedy musí být na počítači nainstalován (Adobe Acrobat není součástí instalace pluginu Montax Imposer). Tato verze programu Montax Imposer je určena pro operační systém Windows.
b) Záložní kopie
Můžete vytvářet kopie programu  Montax Imposer, které mohou být nezbytné pro zálohování a archivní účely.

2. POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ.
a) Hájení autorských práv.
Nesmíte odstraňovat nebo měnit žádné autorské doložky u žádné kopie softwarového produktu Montax Imposer.
b) Distribuce
Nesmíte distribuovat, prodávat, přenechat a dát k dispozici kopie softwarového produktu třetí straně.
c) Zákaz zpětného inženýrství, dekompilace a převod ze strojového kódu.
Nesmíte provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu softwarového produktu Montax Imposer.
d) Pronájem
Nesmíte pronajímat nebo půjčovat softwarový produkt Montax Imposer.

3. UKONČENÍ
Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, Petr Hájek může vypovědět tuto smlouvu, pokud porušíte podmínky této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwarového produktu Montax Imposer ve vašem vlastnictví. Porušením podmínek této smlouvy, zejména umožněním používání nelegálních kopií programu třetí straně, porušujete autorské právo a vystavujete se nebezpečí trestního postihu a náhradě škody na základě platných zákonů.

4. COPYRIGHT
Všechny zákonné nároky, včetně ale bez omezení na autorská práva, v a k Montax Imposeru a jakýmkoli kopiím jsou ve vlastnictví Petra Hájka. Všechny nároky a práva duševního vlastnictví v a k obsahu, které mohou být přístupné použitím Montax Imposeru jsou majetkem příslušného vlastníka obsahu a jsou chráněn příslušnými autorskými právy nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tato smlouva vám nedává žádná práva na používání takového obsahu. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena Petru Hájkovi.

5. ŽÁDNÉ ZÁRUKY
Petr Hájek výslovně odmítá jakoukoli záruku na Montax Imposer. Softwarový produkt je poskytována "tak jak je" bez jakékoliv výslovné nebo předpokládané záruky jakéhokoli druhu, včetně mimo jiné záruk obchodovatelnosti, neporušení duševního vlastnictví nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Petr Hájek nezaručuje ani nepřebírá odpovědnost za správnost a úplnost jakýchkoliv informací, textu, grafiky, odkazů a dalších položek obsažených v softwarovém produktu. Petr Hájek neposkytuje žádné záruky respektování žádné škody, které mohou být způsobeny předání počítačového viru, červu, časované bomby, logické bomby, nebo jiného počítačového programu. Petr Hájek dále výslovně odmítá jakoukoli záruku nebo zastoupení oprávněným uživatelům ani žádné třetí straně.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
V žádném případě Petr Hájek nenese odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztrátu informace) vzniklé uživatelům používáním nebo nemožnosti použít tento softwarový produkt, i když Petr Hájek byl upozorněn na možnost vzniku takových škod. V žádném případě nebude nést Petr Hájek odpovědnost za ztrátu dat nebo nepřímé, zvláštní, náhodné, následné (včetně ušlého zisku), či jiné škody vzniklé na základě smlouvy nebo jinak. Petr Hájek nenese žádnou odpovědnost s ohledem na obsah softwarový produkt nebo jeho části, včetně ale bez omezení na chyby nebo opomenutí v nich obsažených, pomluvy, porušení práva na publicitu, soukromí, práva k ochranným známkám, obchodní přerušení, zranění, ztráta soukromí, osobnostní práva nebo vyzrazení důvěrných informací.

