Лиценз
1.1. С този Лиценз за Срочно и Ограничено Право на Ползване (наричан по-нататък за
краткост Лиценз/а), се определя срока и обхвата на правото на ползване върху
Продукта/Софтуера, и авторските права, обновяването (актуализацията), гаранционните
условия и санкциите.
1.2. Срока за Ползване на Лиценза за Софтуера е дванадесет месеца от датата на първото
закупуване удостоверено с документ за плащане(Фактура).
1.3. Лиценза за ползване на Софтуера включва единствено следните права:
1.3.1. право на инсталиране на компютър;
1.3.2. право на изобразяване на екран на компютър;
1.3.3. право на изпълняване (на работа) на компютър;
1.3.4. право да се съхранява в паметта на компютър;
1.3.5. право да се създаде едно архивно копие с осигурителна цел.
1.4. Забранява се копирането, репродуцирането или разпространяването на Софтуера, както
и неговото модифициране, декомпилиране или дизасемблиране по какъвто и да било повод и
начин, с каквито и да било средства.
1.5. Лиценза за ползване на Софтуера, за всяко работно място на Ползвателя, се предоставя
само срещу заплащане, съгласно цените посочени в раздел "Цени и Услуги"
1.6. Този Лиценз отпада автоматично, ако Ползвателя наруши някое от горните условия.

2. АВТОРСКИ ПРАВА
2.1. Софтуера и Търговската Марка са интелектуална собственост на Издателя и са защитени
от Закона за Авторското Право и Сродните му Права.

3. ОБНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРА
3.1. Издателя (чрез Доставчика) обновява (актуализира) версията на Софтуера на определен
Период за Обновяване.
3.2. При не подновен Лиценз, след изтичане на неговия Срока за Ползване, Софтуера
продължава да работи като демонстрационна версия, а в случай, че в него са въведени данни,
с тях могат да бъдат извършвани всички справки.
3.3. За да се продължи Срока за Ползване на Софтуера, е необходимо да се заплати Лиценз за

следващ период за всяко работно място.

4. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
4.1. Софтуера се предоставя на интернет страницата на издателя www.bulmaroffice.com и с
документация в електронен вид за неговото ползване от потребител, която съдържа
необходимата информация за използване на Софтуера.
4.2. През Срока за Ползване на Лиценза, версията на Софтуера се обновява (актуализира)
чрез Internet.
4.3. Издателя гарантира, че предоставения Софтуер отговаря на обявената спецификация и е
годен за използване.
4.4. Издателя гарантира поддръжката, обновяването и функционалното развитие на
Софтуера.
4.5. Издателя (Доставчика) не може да гарантира, че Софтуера ще работи без проблеми и без
грешки на всеки компютър.
4.6. Отговорността за избора на Софтуера е на Ползвателя и Издателя (Доставчика) не носи
отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи в резултат на използване на
Софтуера.

5. САНКЦИИ
5.1. Притежаване или използване на Софтуера без Лиценз е нарушение на Закона за
Авторското Право и Сродните му Права и се наказва с цялата строгост на Закона (съгласно
чл.96а, чл.96б и чл.97, ако не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния
Кодекс).

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
6.1. Ако Ползвателя заплати за продължаването на Лиценза преди да е изтекъл срока той
заплаща по цените за следващи дванадесет месеца
6.2. Ако Ползвателя пропусне срока по т.4.1 за продължаването на Лиценза той заплаща по
цените за първи дванадесет месеца.
6.3. Издателя има право едностранно да променя ценитe.

