POZOR:
Nainštalovanie programu je zhodné s bezvýhradným súhlasom užívateľa s Podmienkami
Licencie.
Inštalovanie programu vyžaduje bezvýhradný súhlas užívateľa s Podmienkami Licencie.

LICENČNÉ PODMIENKY PROGRAMU
Tento počítačový program (Program), ako aj užívateľské materiály dodané producentom do
programu (Dokumentácia) sú duševným vlastníctvom firmy ArCADiasoft Chudzik, verejnej
obchodnej spoločnosti (ArCADiasoft Chudzik spółka jawna) so sídlom v Lodzi, ul.
Sienkiewicza85/87, Poľsko (Łódź, ul.Sienkiewicza 85/87) (ArCADiasoft), zapísanej v registri
podnikateľov v Národnom Súdnom Registri (Krajowy Rejestr Sądowy) pod číslom 0000316955
Okresným Súdom Lodz-Srodmiescie v Lodzi XX, Oddelenie Národného Súdneho Registra (Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego), ako
poskytovateľov licencií, ktorým patria autorské majetkové práva.
I. Udelenie Licencie
A. Komerčná licencia
1. Od chvíle ukončenia procesu inštalácie Programu firma ArCADiasoft udeľuje
držiteľovi legálne nadobudnutého nosiča s Programom (Užívateľ) nevyhradenú a
neprenosnú Licenciu na používanie dodaného Programu Užívateľovi Programu
alebo Dokumentácie v elektronickej alebo tlačenej forme – na zásadách
špecifikovaných v týchto Licenčných podmienkach Programu.
2. Používanie programu znamená zavedenie do pamäte počítača, použitie Programu v
súlade s jeho funkcionalitou a prechovávanie Programu.
3. Moment inštalácie programu nevplýva na splatnosť pohľadávok pre ArCADiasoft z
hľadiska predaja Programu, splatnosť pohľadávky je špecifikovaná v
zodpovedajúcej dokumentácii predaja.
4. Povolená je inštalácia Programu výlučne do jednej počítačovej jednotky, na
používanie ktorej má Užívateľ právo (jednopočítačová licencia). Prípustné je
prenesenie Programu na inú počítačovú jednotku toho istého Užívateľa, ale výlučne
po vymazaní Programu z predchádzajúcej počítačovej jednotky.
5. Licencia je udeľovaná na dobu určitú, ktorá je uvedená pri inštalovaní Programu, v
zmluve, v dokumentácii predaja Programu alebo na obdržanom Certifikáte Licencie
(Certifikát) k Programu v papierovej verzii.
6. V prípade, že doba trvania Licencie nie je uvedená v zhode s bodom 5, prijíma sa,
že Licencia je udelená na dobu neurčitú.
7. Licencia je ohraničená - vyhradená a platná len pre štáty Európskej únie. Licenciu
možno používať len na území štátov Európskej Únie.

B. Demonštračná a študentská Licencia
1. Demonštračná alebo študentská Licencia sa udeľuje za podmienok špecifikovaných
pri Komerčnej Licencii s ohľadom na nižšie uvedené ustanovenia.
2. Študentskú Licenciu môže obdržať výlučne Užívateľ majúci status vysokoškolského
študenta alebo študenta vzdelávacej inštitúcie v čase udelenia Licencie.
3. Študentská Licencia je udeľovaná výlučne na dobu určitú, zobrazenú pri inštalácii
Programu alebo na obdržanom Certifikáte Programu.
4. Demonštračná Licencia je udelená len na dobu neurčitú.
5. Študentská Licencia môže byť používaná výlučne pre edukačné účely. Licencia

demonštračná môže byť používaná výlučne pre nekomerčné účely. Demonštračná a
Študentská Licencia nemôžu byť používané na komerčné účely vrátane komerčného
projektovania, hoc by cieľ zisku nebol dosiahnutý.
C. Univerzitná Licencia
1. Univerzitná Licencia sa udeľuje na základe osobitnej dohody za podmienok
špecifikovaných pre Komerčnú Licenciu s ohľadom na nižšie uvedené ustanovenia.
2. Univerzitnú Licenciu môže obdržať len Užívateľ, majúci vo chvíli udelenia
Licencie status vysokej školy (univerzity), vzdelávacej inštitúcie alebo podnikateľa,
ktorého činnosťou je poskytovanie odborných školení a poradenstva.
3. Univerzitná Licencia je určená výlučne pre edukačné ciele, môže byť používaná len
v rámci edukačných procesov (prednášok, vyučovania). Osobitne je zakázané
vykonávať na jej základe komerčné projekty, hoc by cieľ zisku nebol dosiahnutý.
4. Univerzitná Licencia sa udeľuje na 1 rok.
5. Pre Univerzitné Licencie, majú tieto Licenčné podmienky Programu doplnkový
charakter a nenahradzujú uzavretie novej licenčnej zmluvy.
II. Obmedzenia:
1. Užívateľ je oprávnený vyhotoviť iba jednu rezervnú kópiu Programu alebo
Dokumentácie, s výhradami bodu 2 a bodu 3.
2. Dokumentácia v elektronickej podobe môže byť vytlačená iba jednorázovo, bez
práva na duplikovanie a rozširovanie.
3. Dokumentácia v tlačenej podobe nemôže byť kopírovaná alebo rozširovaná.
4. Zakázané je akékoľvek modifikovanie, prekladanie, prispôsobovanie Programu
alebo Dokumentácie v celku alebo ich častí a taktiež použitie iným spôsobom, ako je
opísaný v tejto Licencii alebo v zákone o autorských právach a právach s nimi
súvisiacimi.
5. Zakazuje sa spätné rekonštruovanie, dekompilácia a deasemblácia Programu alebo
iného získavania informácií o vnútornej štruktúre alebo princípoch fungovania
Programu s výnimkou rozsahu, ktorý je jasne definovaný platnými právnymi
predpismi.
6. Zakazuje sa požičiavanie, nájom, prenájom a predaj Programu alebo Dokumentácie
v celku alebo ich častí a taktiež uzatvorenie inej dohody prenášajúcej práva z tejto
dohody, iba ak ArCADiasoft vystaví písomný súhlas so stanovením alebo
prenesením práv na tretiu osobu a prevezme zodpovedajúci poplatok.
7. Zakazuje sa udeľovanie sublicencie pre Program alebo Dokumentáciu.
8. Zakazuje sa vymazávanie, zmena, zakrývanie informácií o autorských právach alebo
označení a to najmä informácií a označení firmy ArCADiasoft nachádzajúcich sa v
Programe alebo v Dokumentácii.
9. Vo chvíli porušenia ktoréhokoľvek z vyššie vymenovaných obmedzení, stráca
Licenčná zmluva platnosť.

III. Zodpovednosť ArCADiasoft-u za Program alebo Dokumentáciu
1. Program alebo Dokumentácia sú poskytnuté Užívateľovi v takom stave, v akom ich
Užívateľ obdrží. ArCADiasoft nezodpovedá za vady a fungovanie Programu alebo
Dokumentácie s výnimkou prípadu v bode 4.
2. ArCADiasoft negarantuje, že Program alebo Dokumentácia budú náležite fungovať
v každom prostredí a operačnom systéme.
3. ArCADiasoft garantuje , že nosič Programu alebo Dokumentácie neobsahuje
technické vady znemožňujúce správnu inštaláciu Programu alebo Dokumentácie.

4. V prípade chybného nosiča Programu alebo Dokumentácie má Užívateľ právo na
bezplatnú výmenu nosiča, bez možnosti odstúpenia od Licenčnej zmluvy a bez práva
na akékoľvek odškodnenie. Reklamáciu je Užívateľ povinný ohlásiť bezprostredne
po objavení chyby, ale najneskôr do 14 dní od dňa dodania Programu alebo
Dokumentácie. Náklady na dodanie bezchybného nosiča hradí ArCADiasoft, vo
výnimočných prípadoch hradí náklady Užívateľ.
5. ArCADiasoft nenesie zodpovednosť za škody a akúkoľvek činnosť Užívateľa alebo
tretích osôb súvisiacich s používaním a využitím – alebo s neschopnosťou používať
a využívať Program alebo Dokumentáciu.
6. ArCADiasoft neudeľuje garanciu na Program alebo Dokumentáciu.
IV. Zabezpečenia Programu
A. Hardvérový kľúč
1. V prípade zabezpečenia Programu hardvérovým kľúčom prislúcha užívateľovi len
jeden kľúč s výnimkou bodu 2 a 3. ArCADiasoft nenesie zodpovednosť za stratu
kľúča Užívateľom alebo treťou osobou.
2. V prípade krádeže kľúča môže Užívateľ obdržať ďalší kľúč za nasledovných
podmienok:
a) Ohlásenie faktu odcudzenia kľúča firme ArCADiasoft spolu s potvrdením
hlásenia krádeže Polícii a s opisom okolností a podľa možností aj dôvodov,
objasňujúcich jeho stratu.
b) Uhradenie poplatku za ďalší kľúč, ktorý tvorí: manipulačný poplatok a poplatok
za vydaný hardvérový kľúč zhodný s aktuálnym cenníkom v momente
vystavenia faktúry DPH.
3. ArCADiasoft si rezervuje možnosť odmietnuť vydanie ďalšieho kľúča v prípade,
pochybnej vierohodnosti dokumentov poskytnutých Užívateľom.
4. V prípade inej straty kľúča než krádežou užívateľ nemá nárok na ďalší kľúč.
5. V prípade zničenia kľúča môže byť Užívateľovi vydaný nový kľúč po doručení
zničeného kľúča firme ArCADiasoft a po uhradení poplatku opísaného v bode 2 b.

B. Softvérové zabezpečenie
1. Zabezpečením softvéru je aktivačný súbor zabezpečujúci Program, obsahujúci
okrem iného aj meno Užívateľa na danom exemplári softvéru (meno a priezvisko)
alebo evidenčné číslo Užívateľa.
2. Po obdržaní Softvérového zabezpečenia je Užívateľ zodpovedný za jeho
zabezpečenie a nesprístupňovanie tretím osobám.
3. V prípade straty aktivačného súboru obdrží užívateľ od ArCADiasoft nový súbor po
uhradení manipulačného poplatku.
V. Výhrady
1. Program a Dokumentácia sú určené ako pomoc pri projektovaní a nemôžu zastúpiť
nezávislú kontrolu bezpečnosti alebo používateľnosti projektovaných prvkov.
2. Užívateľ alebo iné osoby využívajúce Program alebo Dokumentáciu sú zodpovedné
za uskutočnenie nezávislých procedúr kontrolovania získaných výsledkov, spoločne
so všetkými prvkami projektovanými prostredníctvom Programu.
3. ArCADiasoft nie je zodpovedný za získané výsledky, aj napriek pokročilejšej
technike nevylučuje chyby v súvislosti so spracovaním dát pre všetky prípady.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Táto Licenčná zmluva podlieha poľskému právu.

VII.

Prehlásenie Užívateľa

Užívateľ prehlasuje, že sa oboznámil s Podmienkami Licencie, akceptuje ich bez výhrad a
prijíma ako záväzné.

