Galalietotāja licences līgums (EULA)
IBIK© 2001. - 2021. Visas tiesības aizsargātas.
Šī licence ietver noteikumus, kā ievērošana dod Jums tiesības izmantot attiecīgo
ASTER programmatūru (“programma”). Ja Jūs nevarat vai nevēlaties pilnībā
izpildīt šos noteikumus, tad, neskatoties uz tālāk izklāstīto, Jūs nedrīkstat
izmantot šo programmu.
Šo programmu ir iespējams izmēģināt pirms iegādes. Tās nereģistrētu versiju ir
iespējams izmēģināt 30 dienu laikā, lai saprastu, vai tās funkcijas atbilst Jūsu
vajadzībām. Reģistrēšanās sniedz Jums tiesības izmantot programmu pēc
izmēģinājuma perioda beigām, kā arī saņemt tehnisku atbalstu. Pēc 30 dienu
ilga izmēģinājuma perioda beigām Jums ir jāreģistrē sava programma vai arī
jāpārtrauc tās lietošana.
Jums tiek piešķirta vienkārša licence programmas izmantošanai uz viena
atsevišķa datora. To nevar iznomāt, aizdot vai pārnest.
Šī licence aizliedz ASTER programmas izmantošanu jebkādā veidā, kas
uzskatāms par pretlikumīgu vietējo vai starptautisko likumu izpratnē. Tās
nelikumīga izmantošana ir attiecīgās personas atbildība.
Šī programma tiek izplatīta tādā veidā, kādā to saņem lietotājs, tāpēc Jūs
uzņematies pilnu atbildību par programmas atbilstības un iegūstamo rezultātu
izvērtēšanu.
IBIK negarantē to, ka programmatūra nesatur kļūmes vai ka tās varēs novērst,
tādējādi IBIK neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām vai
izdevumiem, kas radušies programmas lietošanas vai ļaunprātīgas izmantošanas
gadījumā, tostarp atbildību par saimnieciskās darbības izdevumiem, iekārtu
dīkstāvi, bojājumiem, kas rodas, Jums vai kādai trešajai pusei izmantojot
programmu tās trūkumu, defektu, kļūmju vai disfunkcijas dēļ. IBIK neuzņemas
atbildību par jebkādiem netiešiem, tīšiem, nejaušiem vai kā citādi radītiem
bojājumiem, kas attiecas uz vai ir saistīti ar šā Līguma priekšmetu, vai
darbībām, kas ar to saistās.
Netiek piešķirta nekāda veida garantija. Jūs izmantojat programmu uz savu paša
atbildību. IBIK atsakās no jebkādām tieši vai netieši izteiktām garantijām,
tostarp no garantijām uz pārdošanu vai derīgumu konkrētam mērķim. Neviens
nebūs atbildīgs par datu zudumu, bojājumiem, ienākumu zaudējumu vai
jebkādu citu zaudējumu šīs programmas izmantošanas vai neizmantošanas dēļ.
Jūs nedrīkstat šo programmu izplatīt, kopēt, atdarināt, pavairot, iznomāt vai
pārdot. Tāpat Jūs nedrīkstat to pārveidot, dekompilēt, izjaukt vai citādi pielietot

reverso inženieriju, nodot to vai tās apakškopas, izņemot gadījumus, ko pieļauj
piemērojamā likumdošana. Jebkāda šāda programmas neatļauta izmantošana
nekavējoties anulēs šo licenci, kā arī tam var sekot kriminālatbildība vai
civiltiesiskā atbildība.
Visas tiesības, kas šeit nav atsevišķi atrunātas, pieder IBIK.
IBIK patur tiesības jebkurā laikā veikt izņēmumus šajos noteikumos, kā arī tos
mainīt. Ja vēlaties, Jūs varat izmantot šos noteikumus labotu noteikumu vietā
(ņemiet vērā, ka šī licence attiecas tikai uz vienu programmas versiju; ja IBIK
izdot jaunus noteikumus attiecībā uz kādu nākotnē izstrādājamu versiju, Jums
nav tiesību attiecināt šos noteikumus uz jaunu versiju).
Šīs programmas uzstādīšana un izmantošana apliecina Jūsu piekrišanu šiem
licences nosacījumiem.
Ja Jūs nepiekrītat šiem licences noteikumiem, Jums ir jāizdzēš programmas
datnes no atmiņas ierīcēm un jāpārtrauc programmas izmantošana.

