„e-Kelias“ programėlės naudotojo

licencijos sutartis

Galioja nuo: 2018 m. sausio 1d.
Pagrindinės Sutartyje naudojamos sąvokos:
Naudotojas – „e-Kelias“ programėlės naudotojas
„e-Kelias“ programėlė - mobilioji programėlė įdiegta naudotojo mobiliajame prietaise
Mobilusis prietaisas - planšetinis kompiuteris arba išmanusis telefonas, kuriame įdiegta
mobiliojo prietaiso operacinė sistema.
Bendrosios sąlygos

1. Šios licencijai taikomos sąlygos (toliau „ Sąlygos “ ) yra teisiškai įpareigojantis
susitarimas tarp programėlės autoriaus ir Naudotojo, dėl „ e-Kelias “
naudojimo.

programėlės

2. Šios sąlygos taikomos pačiai Programėlei, bet kokiems jos naujinimams, esamai ar naujoms
versijoms, papildymams, priedams ar susijusiems sistemos elementams ir spausdintai
medžiagai, ir (arba) elektroninei dokumentacijai.

3. Naudotojas įdiegdamas, kopijuodamas, atsisiųsdamas ar kitaip naudodamas „e-Kelias“
Programėlę, visiškai ir nedviprasmiškai sutinka su šiomis Sąlygomis, be jokių jų
pakeitimų.

4. Naudotojas taip pat patvirtina, kad tuo atveju, jei jis nesutinka su Sąlygomis ir (arba)
nesutinka teisiškai įsipareigoti, kaip tai numatoma šiomis Sąlygomis, jis nemėgins
atsisiųsti, įdiegti, prisijungti ar kitaip naudotis „e-Kelias“ Programėle.

5. Programėlė yra licencijuojama, tačiau neparduodama.
Licencija

1. Programėlės

autorius
Naudotojui
suteikia
ribotą,
atšaukiamą,
neišskirtinę,
neperleidžiamą ir visame pasaulyje galiojančią teisę (licenciją) siųstis, diegti ir
naudoti „e-Kelias“ Programėlę tik jo (jos) asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, ir
griežtai laikantis pateiktų naudojimo Sąlygų.

2. Naudotojas gali diegti „e-Kelias“ Programėlę prietaise, kurį kontroliuoja Naudotojas ir
kuris teisiškai jam priklauso.
Apribojimai

1. Naudotojas įsipareigoja neperduoti, neparduoti, nenuomoti, nesuteikti išperkamąja nuoma,
nepersiųsti, neplatinti, neskolinti, neperkelti, neatskleisti ir kitais komerciniais
būdais nenaudoti „e-Kelias“ Programėlės ir jos licencijos, o taip pat nesuteikti prieigos
prie jų tretiems asmenims.

2. Naudotojui draudžiama kopijuoti, kompiliuoti, rekonstruoti, pakeisti „ e-Kelias “
Programėlę, bet kokius jos naujinimus, ar bet kokią jos dalį, o taip pat bandyti surasti
jos programinį kodą ar kurti išvestinius produktus.

3. Naudotojas patvirtina, kad supranta, jog bet kokia su „e-Kelias“ Programėlė yra saugoma
taikomaisiais intelektualiosios nuosavybės ir kitais įstatymais, įskaitant autorystės
teises, tačiau jomis neapsiribojant, ir įsipareigoja nenaudoti „e-Kelias“ Programėlės
jokiais kitais būdais, išskyrus leistiną jos naudojimą.
Leidimas naudoti duomenis ir privatumo politika

1. Naudotojas leidžia programėlės autoriui rinkti ir naudoti techninius duomenis ir
susijusią informaciją, įskaitant techninę informaciją apie Naudotojo prietaisą, sistemą,
programinę ir pagalbinę įrangą, tačiau ja neapsiribojant, kuri reguliariai renkama
siekiant palengvinti Naudotojui teikiamus programinės įrangos naujinimus, pagalbą
produkto klausimais ir kitas su „e-Kelias“ Programėle susijusias paslaugas (jei tokios
suteikiamos). Programėlės autorius gali naudoti šią informaciją, jei ji nesuteikia
galimybės asmeniškai identifikuoti Naudotojo, siekiant tobulinti produktus ar teikti
Naudotojui paslaugas, ar galimybę naudotis technologijomis.

Programėlės pakeitimai

1. Programėlės autorius pasilieka teisę daryti laikinus arba ilgalaikius „ e-Kelias “
Programėlės ar bet kokių su ja susijusių paslaugų pakeitimus, o taip pat sustabdyti arba
nutraukti teikiamas paslaugas, apie tai iš anksto įspėdamas arba neįspėdamas, ir be
jokių dėl to kylančių įsipareigojimų prieš Naudotoją.
Be garantijos

1. Naudotojas aiškiai pripažįsta ir sutinka, kad naudodamasis „e-Kelias“ Programėle sau
prisiima visą atsakomybę dėl galimų teikiamų paslaugų kokybės, charakteristikų ir
savybių neatitikimų. Naudotojas aiškiai pripažįsta ir sutinka, kad „ e-Kelias “
Programėlėje gali būti klaidų, jos turinys gali būti klaidingas, o programėlės veikimas
ne visuomet sklandus. „e-Kelias“ programėlė pateikiama tokia, kokia yra - be jokių
garantijų, nei tiesiogiai išreikštų, nei numanomų, o šia programėle Naudotojas sutinka
naudotis išimtinai savo rizika. Kiek tik tai leidžia taikytini įstatymai, programos
autorius patvirtina, kad licencijuota „ e-Kelias “ programėlė ir su ja susijusios
paslaugos, vykdomos arba teikiamos tik tokios, „kokios yra“ ir „kokias galima rinktis“
, su visomis galimomis klaidomis ir be jokių garantijų; taip pat programėlės autorius
atsiriboja nuo visų su „e-Kelias“ Programėle susijusių garantinių įsipareigojimų ir
sąlygų užtikrinimų, įskaitant numanomas garantines sąlygas ir (arba) tenkinamą kokybę,
ar tinkamumą konkretiems tikslams, ar parametrų tikslumą ir trečiųjų šalių teisių
pažeidimą, tačiau neapsiribojant jais. Programėlės autorius negarantuoja, kad „e-Kelias
“ Programėlės funkcijos ir „e-Kelias“ Programėlės dėka teikiamos paslaugos atitiks
Naudotojo reikalavimus ir kad „e-Kelias“ Programėlės veikimas ar paslaugos teikimas
nebus sustabdytas ar nutrauktas, ar neturės klaidų, ir kad „e-Kelias“ Programėlės ar
teikiamų paslaugų klaidos ir neatitikimai bus pašalinti. Joks žodinis ar raštiškas
programos autoriaus ar jo įgaliotų atstovų pareiškimas nesuteikia ir nesukuria jokių
garantinių sąlygų.

Atsakomybės ribos

1. Jokiomis aplinkybėmis, įstatymų ribose, programos autorius nėra atsakingas už tiesioginę
ar netiesioginę, tyčinę ar netyčinę, atsitiktinę, pasekminę, baudžiamąją ar bet kokią
kitą žalą, įskaitant, be jokių apribojimų, pelno nuostolius, prarastas santaupas, žalos
atlyginimą, prarastus duomenis, verslo procesų sustabdymą ar komercinę žalą, kuri
atsirado naudojant „e-Kelias“ programėlę ar yra siejama su „e-Kelias“ programėlės
naudojimu.
Galiojimas ir nutraukimas

1. Šios Sąlygos išlieka galiojančios iki Naudotojas arba programėlės autorius jas nutrauks.
2. Programėlės autorius savo nuožiūra, bet kuriuo momentu ir dėl bet kokios priežasties,
ar visai be priežasties, iš anksto apie tai įspėjusi arba neįspėjusi, turi teisę
sustabdyti arba nutraukti šių Sąlygų galiojimą.

3. Šių Sąlygų galiojimas nedelsiant, be jokio programėlės autoriaus įspėjimo, nutraukiamas,
jei Naudotojas nesilaiko bet kokių šių Sąlygų nuostatų. Naudotojas taip pat turi teisę
nuraukti šių Sąlygų galiojimą iš savo mobiliųjų prietaisų ištrindamas visas Programėles
ir visas jų kopijas.

4. Nutraukus šių Sąlygų galiojimą Naudotojas privalo nebenaudoti „e-Kelias“ Programėlės ir
ištrinti visas „e-Kelias“ Programėlės kopijas iš savo mobiliųjų prietaisų.
Ribota galimybė vykdyti įsipareigojimus

1. Jei bet kokios šių Sąlygų nuostatos būtų neįvykdomos ar neteisėtos, jos turi būti
keičiamos ir suprantamos taip, kad įstatymų ribose būtų kiek įmanoma tiksliau įvykdyti
tokių nuostatų reikalavimai; o likusios nuostatos išlieka galiojančios ir turi būti
pilnai vykdomos.
Šios Sutarties Priedai

1. Programos autorius pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra dalinai arba visiškai keisti
šių Sąlygų nuostatas. Informacija apie priedus pateikiama http://www.code1.lt.
Taikomi įstatymai ir sutartys, skundų ir ginčų sprendimas

1. Ši Sutartis patenka į Lietuvos Respublikos jurisdikciją.
2. Bet kokie ginčai tarp šalių turi būti sprendžiami taikiai, bendru sutarimu. Šalims
nepavykus susitarti taikiai, ginčas sprendžiamas teisme, kuris priklauso programos
autoriaus būstinės vietai.

3. Naudotojas arba bet kokia kita šalis gali teikti savo skundus ar reikalavimus šiuo
elektroninio pašto adresu: help@code1.lt

Kontaktinė informacija
Jei jums kiltų kokių nors klausimų dėl šių Sąlygų prašome kreiptis į mus:
(Pir.–Pen. 9:00–16:00, Rytų Europos laiku) http://www.code1.lt
El. Paštas:
help@code1.lt

