Ця Угода - публічна оферта, що містить умови і правила надання послуг Товариством з
обмеженою відповідальністю «БІТ» його клієнтам та партнерам, до якої автоматично
приєднуються, встановлюючи програмне забезпечення InfoPassport
Ліцензійна угода
про використання програмного забезпечення InfoPassport
Ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (далі за текстом – Угода) є юридично зобов’язалим
договором між Вами – Ліцензіатом, і Компанією ТОВ «БІТ» про використання програмного
забезпечення InfoPassport (далі за текстом – ПЗ).
Дана Угода застосовується після отримання Ліцензіатом програмного забезпечення. Програмне
забезпечення може супроводжуватися зміною або доповненням до цієї Угоди.
Виконуючи дії установки, копіювання, завантаження або іншого використання програмного
забезпечення Ліцензіат погоджується виконувати умови цієї Угоди.
У разі, якщо Ліцензіат не згоден з умовами цієї Угоди, він не повинен встановлювати, копіювати,
завантажувати або іншим чином використовувати програмне забезпечення.
1. ЛІЦЕНЗІЯ та ДЕМОЛІЦЕНЗІЯ
1.1. ТОВ «БІТ» надає Ліцензіату невиключну, що не підлягає передачі субліцензіату тимчасову
ліцензію (далі за текстом – ДемоЛіцензію) на користування ПЗ в якості кінцевого користувача
строком на п’ять днів. ПЗ призначене тільки для власного користування Ліцензіатом і не повинно
експлуатуватися третіми сторонами.
1.2. Ліцензіат має право в будь-який час придбати повну необмежену за строком дії Ліцензію на
користування ПЗ в якості кінцевого користувача.
1.3. Якщо Ліцензіат встановить, скопіює, завантажить або іншим чином буде використовувати
Програмне забезпечення, щодо нього вступлять в дію положення цієї Угоди. У разі, якщо Ліцензіат
не згоден з умовами цієї Угоди, він не повинен встановлювати, копіювати, завантажувати або
іншим чином використовувати програмне забезпечення.
1.4. Постійна Ліцензія підтверджується ліцензійним ключом продукту.
2. Права інтелектуальної власності. Права та обмеження
2.1. Права на ПЗ, що надаються Ліцензіату, є виключно ліцензією. Ліцензіату не надаються права
власності на ПЗ.
2.2. ПЗ, всі його копії, а також всі права інтелектуальної власності на ПЗ та його копії належать ТОВ
«БІТ». Програмне забезпечення InfoPassport захищене авторським правом та іншими правами
інтелектуальної власності, законами і угодами.
2.3. Ліцензіат підтверджує, що Програмне забезпечення є об1єктом авторського права, а також що
Ліцензіат в будь-який час не повинен виконувати або допускати будь-яких дій, що порушують
авторське право.
2.4. ТОВ «БІТ» зберігає все права на Програмне забезпечення InfoPassport.
2.5. Ліцензіат не має права модифікувати, адаптувати, перетворювати, надавати в оренду або
лізинг, позивати, субліцензувати, продавати або поширювати, передавати або створювати будьяку похідну програму на основі програмного забезпечення InfoPassport або його частини,
включаючи вбудоване програмне забезпечення, Доступній код або Захищений код.
2.6. Ліцензіат не має права здійснювати декомпіляцію, зворотне проектування, дизасемблювання
або інше перетворення програмного забезпечення.
2.7. З метою безперервної роботи ПЗ, Ліцензіат при встановленні або оновленні операційних
систем повинен повідомити попередньо про це ТОВ «БІТ».
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