LICENČNÍ PODMÍNKY pro TurboFLOORPLAN nabo FLOORPLAN
Důležitá poznámka: Prosím pozorně si přečtěte podmínky licenční smlouvy. Používání Vámi daného
produktu znamená, že souhlasíte s jeho licenční smlouvou, pokud nesouhlasíte, vraťte produkt, jeho
cena Vám bude navrácena.
Článek 1: Poskytnutí licence
Daný programový produkt je vlastnictvím IMSI Design a jeho licenciátů, je chráněn autorskými právy,
včetně autorských práv USA a mezinárodních úmluv.
IMSI Design Vám poskytuje licenci:
1. Používání programu na jednom počítači (Není zde myšleno využívání programu v síti. V tomto
případě musí být program dodán jako síťová aplikace s tím, že se zakoupí licence na počet
přistupujících uživatelů)
2. Vytvoření jedné záložní kopie Vašeho programu pro podporu používání programu Vámi na
počítači.
3. Modifikaci povolených částí programu anebo propojení s jiným programem při využití na jednom
počítači.
4. Předání programu jedinému uživateli, pokud ten souhlasí s podmínkami licenční smlouvy a Vy si
neponecháte kopii programu v tištěné formě, na počítači, v modifikované formě, v propojení s jiným
programem. Při vyloučení případů stanovených danou Licenční smlouvou, nemůžete kopírovat,
modifikovat nebo předávat daný program. Neznamená to, že program máte právo prodávat.
5. Pokud na daný program byla vydána multilicence organizaci, tak ji může používat na více počítačích
dle počtu povolených licencí nebo v případě síťové aplikace dle počtu povolených připojení. Vlastník
licence může vytvořit doplňující kopie programu v počtu, který odpovídá koupené multilicenci.
S vyloučením případů určených v této smlouvě, NESMÍTE MODIFIKOVAT, PŘEVÁDĚT, DEMONTOVAT
NEBO DEKOMPILOVAT DANÝ PROGRAM NEBO JEHO KOPIE ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ.
Článek 2: Doba platnosti
Daná Licenční smlouva je platná až do jejího zrušení. Můžete zrušit platnost smlouvy v libovolném
okamžiku zničením programu a také všech jeho kopií, modifikací a propojení v jakékoliv formě.
Platnost licence může být také ukončena v souladu s podmínkami, určenými v této Licenční smlouvě;
mimo to IMSI Design může zrušit platnost licence, pokud nesplňujete podmínky dané smlouvy. V
případě zrušení platnosti licence z jakékoliv příčiny, souhlasíte se zničením programu se všemi
kopiemi, modifikacemi, propojeními s jinými programy v jakékoliv formě.
Článek 3: Popření záruk a Prostředky limitace
1. IMSI Design software je licencován na Vás jako takový. Vy, zákazník, přebíráte všechna rizika
spojená s kvalitou a výkonem programu. V žádném případě nebude IMSI Design zodpovídat za přímé,
nepřímé, zaviněné, nebo následné poškození vycházejícího s jakéhokoliv defektu v programu, i když
IMSI Design bude mít možnost znalosti o možnosti takové chyby. Pokud bude dokázáno, že program
obsahuje defekty, Vy, a ne IMSI Design, se zavazujete zaplatit jakýkoliv potřebný servis nebo opravu.
V případě jakékoliv zodpovědnosti je uloženo na IMSI Design, IMSI Design se zodpovídá Vám nebo
nějaké třetí straně, neměla by se zvedat nákupní cena zaplacená za tento produkt.

2. OMEZENÁ ZÁRUKA, VYPSANÁ VÝŠE, je jedinou zárukou nebo představením faktu ve vztahu k
danému programu, vyrobenému IMSI Design nebo libovolnou třetí osobou, která se podílí na
vytvoření, vyrobení, prodeji anebo licencování daného zjevně nebo předpokládaně; a také jeho
vhodností k obchodu, narušení jimi práv třetí osoby nebo jeho způsobilosti ke konkrétním cílům.
3. Některé státy nedovolují vyřazení nebo omezení daných záruk na náhodnou nebo následnou újmu,
a proto výše určená omezení nebo popření mohou být ve vztahu k Vám nepoužitelná.
Článek 4: Obecná ustanovení
Nemůžete vydávat sublicenci, svěřovat nebo předávat licenci nebo program s vyloučením případu,
speciálně určených danou Licenční smlouvou. Libovolné pokusy vydat, svit jakékoliv práva, povinnosti
nebo závazky v souladu s danou Licenční smlouvou, jsou bezplatné.
Daná Licenční smlouva se bude regulovat závazky Kalifornie a Vy souhlasíte s tím, že jakékoliv
výhrady ve vztahu k danému produktu musíte prezentovat v Kalifornii, tak odmítáte libovolné
námitky proti jurisdikci Obvodního soudu. USA a Severní obvod. Kalifornie vyššího soudu v oblasti v
obvodu Marin.
Rozumíte, že zákony USA zakazují export/re-export technických dat US původu, zahrnujíce software,
a souhlasí, že Vy nebudete exportovat nebo re-exportovat software bez patřičné licence z USA a
zahraniční vlády.

