
Licence k užívání „Ovládacích, vyhodnocovacích a dalších 
programů k jednotlivým přístrojům dále jen „SW“.

SW je chráněn autorskými právy, mezinárodními dohodami o autorských právech a dalšími zákony a 
dohodami o duševním vlastnictví. SW se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. 
Podmínky licence definuje tento dokument. Instalací a použitím SW potvrzujete, že souhlasíte s 
podmínkami definovanými v tomto dokumentu a jste jimi vázáni. Licence je neoddělitelnou součástí 
softwarového produktu. Licence se sjednává na dobu neurčitou.

Definice

Ke každému přístroji je dodáván SW v základním rozsahu, umožňující nastavení a naprogramování 
přístroje, stažení dat a základní tabulkovou formu vyhodnocení naměřených veličin.
Dále je možné doobjednat tzv. rozšířené funkce SW dle aktuální  nabídky. Rozšíření je vázáno na 
výrobní čísla přístrojů a fungují pouze s s přístroji konkrétních výrobních čícel. 
Udělení licence se vztahuje jak na SW v základním rozsahu, tak i na libovolné modifikace rozšířených 
funkcí.

Poskytnutí licence. 

Touto licencí Vám společnost MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a. s.  -  dále jen „Poskytovatel“ 
uděluje nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat SW v rámci Vaší organizace a to pouze k přístrojům 
ve vašem vlastnictví. Použití tohoto SW k přístrojům, které organizace nevlastí je považováno za 
porušení této licence.
Organizace dále jen „Uživatel“ může být jak soukromý, tak i právní subjekt. Počet kopií a instalací 
v rámci organizace není omezen. 

Restrikce
Licence je nepřenositelná, tj. bez písemného souhlasu společnosti MEgA – Měřící Energetické 
Aparáty, a. s.   nesmí být poskytnuta (prodána, zapůjčena apod.) jinému subjektu.
SW nesmí být použit způsobem, který by jakkoli ohrožoval či porušoval autorská práva výrobce. SW 
není možné měnit, modifikovat, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, zpětně analyzovat nebo z 
něj zpracováním vytvářet odvozená díla. Všechna výslovně neudělená práva jsou vyhrazena. 

Záruky

Na definované funkce SW se poskytuje záruka minimálně 2 roky ode dne dodávky nebo - nad rámec 
zákonné doby - Poskytovatel po dobu životnosti programu t.j. doby, kdy je produkt v nabídce, zaručuje 
odstranění případné chyby, kterou Uživatel objeví. 
Po dobu životnosti SW  - tj. doby, kdy je produkt v nabídce, zaručuje Poskytovatel doplňování SW o 
funkce, na základě konkrétní objednávky Uživatele, případně dle uzavřené smlouvy o údržbě 
(maintenance)
Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli následné, nahodilé nebo zvláštní škody, včetně ušlého 
zisku, přerušení podnikání nebo ztrátu dat, vzniklé použitím nebo nemožností použití SW. Toto se týká 
jak nesprávného používání SW, tak i případné chyby SW.
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