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WEBGALAMB 7 Hírlevél Adminisztrációs Rendszer Licenc Szerződés
1.

SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA

1.1. Jelen Végfelhasználói Licenc szerződés (a továbbiakban: Licenc) az:
(1) E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely
1106 Budapest, Fehér út 10.
Cégjegyzékszáma
01-10-046975
Adószám
14032868-2-42
mint a Webgalamb szoftver fejlesztője (a továbbiakban: Fejlesztő), és
(2) a szoftvert telepítő, használó (a továbbiakban: Felhasználó)
között létrejött megállapodás a WEBGALAMB 7 Hírlevél Adminisztrációs Rendszer (a továbbiakban:
Webgalamb szoftver) termék tárgyában. A Licenc szerződés feltételei a szoftver minden egyes
összetevőjére vonatkoznak.
1.2. A Webgalamb szoftver telepítésével, illetve használatával a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta,
megértette és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen Licenc szerződésben foglaltakat.
Amennyiben a feltételeket nem fogadja el, a programot nem jogosult használni.
2. SZERZŐI ÉS TULAJDONOSI JOGOK
2.1. A Webgalamb szoftverhez fűződő minden jog, különösen a változtatás, aktualizálás, frissítés,
terjesztés, dokumentálás, publikálás és egyéb jog a Fejlesztőt illeti és a Fejlesztő tulajdona.
A Fejlesztő bármikor átruházhatja a jogokat és jelen Licenc szerződést harmadik fél részére.
2.2. A Webgalamb szoftver és annak logója a szerzői jog és szerzői jogi megállapodások, valamint egyéb,
a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védelme alatt áll. A Webgalamb szoftver
(különösen, de nem kizárólagosan a Webgalamb szoftverbe beépített képek, fényképek, animáció,
videó- és hangfelvételek, zene és szöveg), az összes írásos dokumentáció, a Webgalamb szoftver
összes másolatára vonatkozó összes jogcím és szerzői jog a Fejlesztőt illeti.
3.

KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK

3.1. A Webgalamb szoftvert tilos visszafordítani, visszafejteni, feltörni, belső felépítését elemezni, kivéve,
ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a nevezett tiltás
alkalmazását. A Webgalamb szoftver forráskódját tilos nyilvánosságra hozni.
3.2. A Webgalamb szoftvert vagy annak bármilyen részét, beleértve a licenc szerződést kizárólag a
Fejlesztő jogosult módosítani.
3.3. A Webgalamb szoftvert vagy annak bármely részét tilos felhasználni a szoftver rendeltetésszerű
használatával nem megegyező módon.
3.4. Egyéb jogok iránti jogfenntartással a Fejlesztő a jelen engedélyt visszavonhatja, amennyiben a
Felhasználó a jelen Licencben foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Felhasználó
köteles megsemmisíteni a Webgalamb szoftver összes másolatát és alkotóelemét, melyről a Fejlesztő
jogosult hitelt érdemlően meggyőződni, és/vagy kérésére azt Felhasználó köteles hitelt érdemlően
igazolni.

4.

FELHASZNÁLÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI és FELELŐSSÉGE

4.1. 30 NAPOS PRÓBAIDŐ, INGYEN:
Honlapon megrendelt Webgalamb szoftver esetében a Fejlesztő 30 napos ingyenes próbaváltozatot
tesz elérhetővé a Felhasználó részére. A próbaidőszak attól a naptól indul, amikor a Felhasználó szá mára a Fejlesztő elektronikus úton elküldi a Webgalamb szoftvert, ezen próbaidőszak alatt a Fejlesztő
indoklás nélkül elállhat a megrendeléstől. A próbaidőszak végén a Webgalamb szoftver automatikusan
letiltja minden funkcióját. Amennyiben a Fejlesztő ezt követően nem tart igényt a Webgalamb szoftver re, akkor köteles azt, és a Webgalamb szoftver esetleges másolatait azonnal törölni minden olyan számítástechnikai eszközről vagy adathordozóról, amelyre feltelepítette ill. rámásolta azt. A jogosulatlan
használat kötbér és egyéb kártérítési kötelezettséget von maga után, melyért a Fejlesztő – jelen ÁSZFben és irányadó törvényekben foglaltaknak megfelelően – felelős.

4.2. PRÓBAIDŐ UTÁNI DÍJKÖTELES HASZNÁLAT:
A próbaidőszak alatt és azt követően a Felhasználó kérheti a Fejlesztőtől a végleges kód rendelkezésére bocsátását, amelynek segítségével időben és térben korlátlanul használhatja a Webgalamb szoftvert.
A kód igénylését követően a Fejlesztő elküldi a Felhasználó számára a díjbekérőt, és a teljes díj össze gének beérkezését követően e-mailben az aktiváló kódot.
4.3. Felhasználónak jogában áll a Webgalamb szoftverről biztonsági, illetve archív másolatot készíteni,
vagy pedig azt egyetlen számítógépre telepíteni azzal a feltétellel, hogy az eredeti szoftvert kizárólag
biztonsági vagy archív példányként használja. A Webgalamb szoftvert a Felhasználó kizárólag a
vásárláskor megadott és a regisztrációs kulcshoz kapcsolt domain név alatt használhatja. Jelen Licenc
alapján nem jogosult a Felhasználót megillető jogokat másra végleges vagy átmeneti jelleggel
átruházni.
4.4. Felhasználó kizárólagosan felelős minden tevékenységért, amelyet a Webgalamb szoftver használata
során végez, illetve felelős annak használatával közvetlenül vagy közvetetten okozott minden kárért,
különösen, de nem kizárólagosan a Webgalamb szoftverben létrehozott és/vagy elküldött levelek –
különösen szöveges és képi – tartalmáért, annak jogtisztaságáért, valamint a címlistában
(adatbázisban) szereplő felhasználók adatainak jogszerű kezeléséért.
5.

ADATKEZELÉS

5.1. Felhasználó a Webgalamb szoftver telepítésével, illetve használatával kijelenti, hogy elolvasta,
megértette és magára nézve kötelezőnek elfogadja a Fejlesztő adatkezelési tájékoztatóját
(http://ens.hu/adatkezeles/).
6.

SZAVATOSSÁG VÁLLALÁS

6.1. Fejlesztő szavatolja, hogy a Webgalamb szoftver a szoftverrel átadott telepítési és használati
útmutatóban ismertetett funkciók teljesítésére alkalmas, amennyiben a Webgalamb szoftver
üzemeltetéséhez szükséges technikai és egyéb feltételek adottak. Fejlesztő a Webgalamb szoftverrel
együtt átadott telepítési és használati útmutatón kívül nem köteles a szoftverhez frissítéseket és
telepítési segítséget biztosítani.
6.2. A szavatossági felelősség körébe eső bármilyen hiba esetén a Fejlesztő kizárólagos szavatossági
kötelezettsége és a Fejlesztő teljes szavatossági felelőssége az alábbiakra terjed ki:
a kellékszavatosságra okot adó hiba lényegi kijavítása, vagy amennyiben erre a Fejlesztő üzletileg
ésszerű keretek között nem képes, akkor a Felhasználó felmondhatja a jelen licencszerződést és
visszaigényelheti a jelen licencért kifizetett díjat.
6.3. Fejlesztő kijelenti, hogy a Felhasználónak készként átadott Webgalamb szoftver harmadik fél szerzői-,
tulajdon-, és egyéb jogait nem sérti.
6.4. Fejlesztő a Webgalamb szoftverrel, mint egyedi szoftverlicenccel kapcsolatban kizár mindenféle
szavatosságot, feltételt vagy állítást – többek között, de nem kizárólagosan, korlátozás nélkül a
tulajdonjogra, a kielégítő minőségre, a jogbitorlás-mentességre, az adott célra való alkalmasságra
vonatkozó szavatosságot és feltételeket, – kivéve amit jogszabály kötelezően előír a Fejlesztő részére.
6.5. Felek kölcsönösen és kifejezetten lemondanak egymással szemben azon szavatosságból (akár írásos,
akár szóbeli) jogaikról, amelyek nincsenek kifejezetten kikötve jelen szerződésben.
7. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA
7.1. Fejlesztő jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló kárfelelőssége, bármilyen, akár jelen
szerződésben érintett, akár szerződésen kívüli kár esetén – ideértve az egybefüggő, vagy egymástól

eltérő káresetek halmozott felelősségét, és a harmadik felekkel szembeni kártérítési felelősséget is –
minden esetben legfeljebb a Felhasználó által jelen szerződés alapján a Webgalamb szoftverért
kifizetett díj összegéig, mint kármaximumig terjed. Felek ezt tekintik a szerződés megkötésekor előre
látható kárnak.
7.2. Fejlesztőt nem terheli semmiféle felelősség a Webgalamb szoftver használatából eredő bárminemű
kárért vagy adatvesztésért, amely Felhasználó vagy harmadik személy érdekkörében merül fel.
7.3. Vis maior: A Felek vis maior-nak tekintik azokat a szerződés teljesítését részben vagy egészben
ellehetetlenítő eseményeket, amelyek előre láthatóak ugyan, de el nem háríthatóak, illetve nem
láthatóak előre és el sem háríthatóak. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését, de
késlelteti azt, a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. A vis
maiorról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó
felet terheli.

FIGYELEMFELHÍVÁS
Amennyiben a fentiekben foglaltakkal NEM ért egyet, kérjük NE telepítse és NE használja a
szoftvert!
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