LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE (LSKU)
Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem ("LSKU") je právní smlouva mezi vámi, koncovým uživatelem (jako fyzickou nebo
právnickou osobou) a společností Mungo Befestigungstechnik AG ("MUNGO") pro návrhářský software Mungo, který zahrnuje
počítačový software a může obsahovat přidružená média, tištěné materiály, dokumentaci v elektronické podobě a on-line služby
("Software").
PŘED INSTALACÍ SOFTWARU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU! INSTALOVÁNÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM
POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE jste přečetli, porozuměli jste a souhlasíte s tím, že budete dodržovat ustanovení a
podmínky této smlouvy LSKU.
Software je chráněn autorským právem a smí být použit pouze za podmínek této smlouvy. Žádné jiné použití není povoleno,
např. neoprávněné kopírování. Kdo nedodrží tyto podmínky, podléhá občanskému nebo trestnímu stíhání.
Software je možné bezplatně stáhnout z webových stránek MUNGO a SBCOMP.
Společnost MUNGO vám uděluje stálou, nevýhradní a nezastupitelnou licenci k užívání softwaru včetně všech aktualizací. Toto
právo zahrnuje instalaci softwaru a načítání, zobrazování a spouštění nainstalovaného softwaru a také ukládání softwaru do
paměti s náhodným přístupem počítače, na kterém je software nainstalován. Společnost MUNGO vám neuděluje žádná práva k
tomuto softwaru.
Nesmíte distribuovat software, jeho části ani žádné jiné dokumenty týkající se softwaru. Ani nesmíte zveřejňovat záznamy,
informace ani jiné sdělení týkající se softwaru třetím stranám, pokud to nebude nutné v průběhu běžného používání softwaru.
Nesmíte kopírovat ani upravovat žádný nebo veškerý software, ani jej nesmíte kombinovat s jinými produkty, nerozdělovat jej
ani vytvářet jiné softwarové produkty na základě tohoto softwaru nebo jeho částí. Nesmíte pronajmout sublicencí ani
reprodukovat software. Za žádných okolností nemůžete používat zdrojové kódy softwaru nebo jiné soubory a údaje potřebné
pro vývoj nebo změnu softwaru.
Společnost MUNGO nemůže zaručit, že Software neobsahuje počítačové viry. Je vaší odpovědností a velmi doporučené provádět
antivirové kontroly softwaru pomocí vhodných prostředků. Společnost MUNGO nemůže převzít jakoukoli odpovědnost za
přímou nebo nepřímou ztrátu nebo škodu způsobenou počítačovými viry.
Použití softwaru je výslovně a výhradně na vlastní nebezpečí. Společnost MUNGO nemůže zaručit, že Software může být použit k
určitému účelu, ani společnost MUNGO nebude přijímat nároky na základě toho, že nebylo vhodné pro konkrétní účel.
Společnost MUNGO bude odpovědná za přímou ztrátu nebo poškození prostřednictvím používání softwaru, pokud byla ztráta
nebo poškození způsobena hrubou nedbalostí nebo úmyslným úmyslem. Za ztrátu zisku, nepřímé ztráty nebo následné škody
jakékoliv povahy nelze za žádných okolností přijmout.
Veškeré informace a údaje obsažené v softwaru se vztahují výhradně k používání produktů MUNGO a vycházejí z principů,
vzorců a bezpečnostních předpisů v souladu s technickými pokyny a pokyny pro provoz, montáž a montáž MUNGO atd., Které
musí být striktně dodržovány s uživatelem. Veškeré údaje v něm obsažené jsou průměrné hodnoty, a proto je třeba provést
specifické testy aplikace před použitím příslušného produktu MUNGO. Výsledky výpočtů prováděných pomocí softwaru jsou v
podstatě založeny na datech, které zadáváte. Proto nesete výhradní odpovědnost za chybějící chyby a za úplnost a relevanci
údajů, které mají být zadány. Kromě toho nesete výhradní odpovědnost za to, že výsledky výpočtů byly zkontrolovány a
schváleny odborníkem, zejména pokud jde o dodržování platných norem a povolení, před tím, než je použijete pro své konkrétní
zařízení. Software slouží pouze jako pomocník bez jakékoli záruky, pokud jde o absenci chyb, správnost a relevanci výsledků
nebo jejich vhodnost pro konkrétní aplikaci.
Strana pověřená společností MUNGO k vývoji softwaru vlastní autorská práva k softwaru. Společnost MUNGO může získat
pomoc této strany k aktualizaci, revizi a dalšímu vývoji softwaru, aniž by byla povinna poskytovat vám takové aktualizace a
revidované verze, které jsou generovány v tomto procesu.
Smluvní podmínky stanovené společností MUNGO, které jste si přečetli a přijali, tvoří obecný rámec této smlouvy LSKU.
Tato smlouva se řídí výhradně švýcarským právem, s výjimkou Vídeňské prodejní úmluvy.
Olten je výlučným místem soudní příslušnosti pro případné spory vyplývající z této smlouvy, včetně jakéhokoli nesouhlasu
ohledně toho, zda došlo k smluvnímu vztahu.
Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této smlouvy LSKU nebo chcete-li kontaktovat společnost
MUNGO z jakéhokoli jiného důvodu:
Mungo Befestigungstechnik AG, Bornfeldstrasse 2, 4603 Olten, Tel.: +41 62 206 75 75, mungo@mungo.ch

