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VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC MEGÁLLAPODÁS (EULA)

Végfelhasználói licenc megállapodás az LHSimulations Kft. szoftver termékeihez. Kérem olvassa el figyelmesen
a licenc megállapodás feltételeit és kondícióit! Végfelhasználói licenc szerződés („EULA – End-User License
Agreement”) egy jogi megállapodás Ön (természetes személy vagy jogi alany – később: felhasználó) és az
LHSimulations Kft. között az LHSimulations Kft. termékeire, amely magában foglalja a szoftver komponenseit,
média, nyomtatott anyagait és az „online” vagy elektronikus dokumentációját (szoftver termék). A szoftver
termék másolásával, installálásával és felhasználásával Ön elfogadja a jelen megállapodás határait, feltételeit.
Ez a licenc megállapodás a felhasználó és az LHSimulations Kft. között jön létre a szoftver termékre
vonatkozóan és felülír minden egyes korábbi javaslatot, képviseletet vagy megegyezést. Amennyiben nem ért
egyet a megállapodással, ne installálja vagy ne használja a szoftver terméket vagy termékeket.
A szoftverterméket szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint a szellemi
tulajdonnal kapcsolatos törvények és egyezmények védik. A szoftver termék licencelt (engedélyezett) és nem
eladott.

1.1

LICENSE MEGADÁSA.

A szoftvertermék a következőképpen engedélyezett:

1.1.1 INSTALLÁCIÓ ÉS HASZNÁLAT
Az LHSimulations Kft. engedélyezi a felhasználónak a szoftvertermék installációját és futtatását a számítógépén
egy érvényes operációs rendszerrel, amihez a szoftverterméket tervezték [pl. Microsoft Windows XP, MS
Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8, Linux].

1.1.2 BIZTONSÁGI MÁSOLAT
A szoftvertermékről készíthet másolatot azzal a céllal, hogy biztonsági másolja vagy archiválja.

1.1.3 REGISZTRÁCIÓS KÓD
Az LHSimulations Kft. regisztrációs kódot fog szolgáltatni a szoftvertermékhez, amire a telepítésnél van szükség.
A regisztrációs kód hozzáférhető az LHSimulations Kft. weboldalán a felhasználó által létrehozott profiljában.
(kivétel az ingyenesen letölthető termékek)

1.1.4 HASZNÁLAT CÉLJA
Ez a licence a szoftverhez csak személyes használatot és nem üzleti tevékenységet engedélyez. Üzleti
tevékenységhez kötődő szoftver használathoz különálló írásos licence szerződést kell kötni.

1.2

JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK LEÍRÁSA

1.2.1 SZERZŐI JOG FELJEGYZ ÉSEK KARBANTARTÁSA
Nem távolíthat el vagy módosíthat semmilyen szerzői jog bejegyzést a szoftver terméken vagy annak
másolatán.
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1.2.2 TERJESZTÉS
TILOS a szoftver termék másolatát vagy regisztrációs kódját terjeszteni 3. félnek. A szoftvertermék regisztrációs
kódja rögzítésre kerül a szoftvertermék fájljaiban. Amennyiben a szoftvertermék az LHSimulations Kft.
jóváhagyása nélkül harmadik személynek lett eljuttatva, a regisztrációs kód eredeti tulajdonosa azonosítható.
Ebben az esetben az LHSimulations Kft. felbonthatja a jelen végfelhasználói szerződést a 3. cikkely szerint és
jogi lépéseket tehet a terjesztő ellen.

1.2.3 FORRÁSKÓD VÉDELEM, VISSZAKONVERTÁLÁS ÉS SZÉTVÁLASZTÁS
TILOS a szoftver terméket vagy egyes darabjait forráskódjára visszakonvertálni, szétválasztani, csakis akkor, ha
erre érvényes törvény ezen rendelkezést semmisnek tekinteti.

1.2.4 BÉRLET
TILOS a szoftver terméket bérbe adni, lízingelni!

1.2.5

TÁMOGATÁS

LHSimulations Kft. adhat a felhasználónak támogatást a szoftver termékhez. Bármilyen az LHSimulations által
szolgáltatott szoftver fájl a támogatás érdekében úgy tekintendő, mint a szoftver termék része, ezáltal a jelen
végfelhasználói szerződés feltételei és korlátai alá esik.

1.2.6 ÉRVÉNYES VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK BETARTÁSA
A felhasználónak be kell tartania az ide vonatkozó érvényes törvényi és jogszabályi rendelkezéseket, amikor a
szoftverterméket használja vagy installálja.

1.2.7 TERMÉK AKTIVÁLÁSA
Bizonyos termékek esetében a termék használatának megkezdése előtt automatikus aktivációra van szükség.
Az aktiváció internet kapcsolatot igényel. A távoli weblap hagyja jóvá az installációt, az szerint, hogy a termék
eddig mennyiszer lett aktiválva. Ha egy termékkulcs túl sokszor lett aktiválva az LHSimulations tilthatja a
további aktiválásokat ezzel megelőzve az illegális terjesztést. További információk az Általános Szerződési
Feltételekben és az Adatvédelmi nyilatkozatban ( http://lhsimulations.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ )

1.2.8 TERMÉK ÉRVÉNYESSÉGE
Bizonyos termékek esetében időről-időre újraaktiválás szükséges. Ha a termék érvénytelenné válik ( új verzió
már elérhető ) egy üzenet fog megjelenni a Flight Simulator indításakor. Az ott megjelenő utasításokat kell
követni az újraaktiváláshoz.

1.3

MEGSZÜNTETÉS

Egyéb jogok sérülése nélkül az LHSimulations Kft. megszüntetheti ezen végfelhasználói szerződést amennyiben
a felhasználó megsérti a végfelhasználói szerződésben meghatározott feltételeket vagy korlátozásokat. Ebben
az esetben a felhasználó köteles az általa tárolt szoftvertermék összes másolatát valamint a regisztrációs kódot
megsemmisíteni.
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1.4

SZERZŐI JOG

Minden cím, beleértve, de nem korlátozva a szerzői jogokat, és a szoftvertermék és ezek másolatai az
LHSimulations Kft. vagy beszállítói tulajdona. Minden címet és a szellemi tulajdonjogot amely a tartalom
használata révén elérhető az adott tartalom tulajdonosa védheti valamint a vonatkozó szerzői és egyéb szellemi
tulajdonnal kapcsolatos törvények és egyezmények védik. Ez a végfelhasználói szerződés nem jogosít fel ilyen
tartalom további használatára. Minden nem kifejezetten kiadott jog az LHSimulations Kft által vannak
fenntartva.

1.5

GARANCIA

Az LHSimulations Kft. kifejezetten elhárít minden garanciát a szoftver termékre. A szoftverterméket „jelenlegi
állapotban” szolgáltat, minden kifejezett vagy vélelmezett garancia nélkül. Az LHSimulations Kft. nem vállal
garanciát a szoftvertermékben megjelenő információk teljességéről és pontosságáról, szövegért, grafikáért,
linkekért és bármilyen tartalomért, amely a szoftvertermékben található. Az LHSimulations Kft. nem vállal
garanciát és felelősséget olyan károkra, amelyek a szoftvertermék tranzakciója, installációja, használata során
keletkeztek, mint szoftver vírusok, férgek és káros szoftverek. Továbbá kifejezetten elhárít minden garanciát
vagy képviseletet a jogosult felhasználókhoz vagy bármely harmadik félnek.

1.6

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

Semmilyen esetben nem tehető felelőssé az LHSimulations Kft. bármilyen kárért (beleértve korlátozás nélkül az
elmaradt nyereséget, üzletmenet megszakadását vagy elvesztett információt) amelyet a jogos felhasználó
szenved el a szoftvertermék használata vagy helytelen használata miatt, még akkor sem ha az LHSimulations
Kft. valamilyen formában értesítve lett erről. Semmilyen estben nem felelős az LHSimulations Kft. elveszett
adat, közvetett, különleges, véletlen, következményes károkért vagy egyéb kárért (beleértve az elmaradt
hasznot) a szerződés keretein belül vagy a szerződésen kívül. Az LHSimulations Kft. nem felelős a
szoftvertermék tartalmáért vagy részeiért, beleértve a hibákra, magánélethez fűződő jogokra, védjegyoltalmi
jogokra, bizalmas információkra.

KAPCSOLAT
www.lhsimulations.hu
Támogatáshoz keress fel minket a fórumon:
http://www.lhsimulations.hu/forum/

To be informed about new sceneries or updates please register for our newsletter here:
https://lhsimulations.hu/?page_id=482&lang=en

E-mail : info@lhsimulations.hu
You can follow our developments progress on facebook : https://www.facebook.com/LHSimulations
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