Litsentsileping
Käesolevas litsentsilepingus (Leping) on sätestatud SAF majandustarkvara kasutusõiguse
ülemineku ning kasutamise tingimused ja kord.

1. Mõisted. Tarkvara on SAF majandustarkvara. Litsentsivõti – Sysdec’i poolt Litsentsisaajale antav unikaalne kood, millega on määratletud Tarkvara koosseis ja kasutamise
võimalused. Litsentseeritud andmebaas - Litsentsivõtmega märgistatud andmebaas.
Demoversioon - Tarkvara kasutamine ilma Litsentsivõtmeta ja/või Litsentseerimata
andmebaasi kasutamine. Versiooniuuendus – Sysdec’i poolt loodud ja Litsentsisaajale
kättesaadavaks tehtud Tarkvara uuendus või parandus.
2. Demoversiooni kasutamine on lubatud üksnes Tarkvara võimalustega tutvumise eesmärgil;
töö reaalsete andmetega on keelatud.
3. Tarkvara Litsentsivõtme üleandmisel litsentsiandjalt (AS Sysdec, Pärnu mnt 232, 11314
Tallinn, järgnevalt Sysdec) või Sysdec’i esindaja poolt üleandmise aktis või arvel nimetatud
isikule (Litsentsisaaja) omandab viimane Lepingu alusel piiratud õiguse Tarkvara kasutada.
4. Tarkvara või selle kasutusõiguse üleandmine või võõrandamine kolmandale isikule, samuti
Tarkvara kasutamine isiku poolt, kes ei ole Litsentsisaaja, ei ole lubatud. Litsentsisaaja
kohustub mitte avaldama Litsentsivõtit kolmandale isikule.
5. Tarkvara kasutusõigus on mitteainuõigus (lihtlitsents), tähtajatu ning laieneb mis tahes
territooriumile, millel Litsentsisaaja tegutseb. Leping ei piira Sysdec’i autoriõigusi
Tarkvarale.
6. Litsentsisaajal on õigus Tarkvarast koopiate tegemisele ja Tarkvara kasutamisele
autoriõiguse seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses, arvestades Lepingust tulenevaid
piiranguid.
7. Litsentsisaajal on õigus Versiooniuuendustele. Versiooniuuenduste kasutamine on lubatud
Lepingu tingimuste kohaselt.
8. Sysdec ei taga Tarkvara ning Versiooniuuenduste ning kasutusõiguste vastavust
Litsentsisaaja vajadustele. Tarkvara ja versiooniuuenduste enda vajadustele vastavuse
riisikot kannab Litsentsisaaja.
9. Tarkvara funktsionaalsus ja omadused on määratletud Litsentsivõtmega.
10. Litsentsisaajal on õigus Tarkvara iseseisvalt või kolmandate isikute abil hooldada ja
arendada. Sellise arenduse käigus Tarkvarale tekitatud vead ja puudused kõrvaldab
Litsentsisaaja ise ja omal kulul.
11. Litsentsisaaja kohustub Sysdec’it teavitama Tarkvaras esinevatest vigadest ja puudustest.
12. LITSENTSISAAJA OMANDAB TARKVARA KASUTUSÕIGUSE „NAGU ON” PÕHIMÕTTEL.
SYSDEC EI VASTUTA TARKVARA KASUTAMISE KÄIGUS TEKKIDA VÕIVA KAHJU EEST,
VÄLJA ARVATUD JUHTUDEL, MIL SEE ON SYSDEC’I SEADUSEST TULENEV KOHUSTUS.
13. Lepingu, Tarkvara ja selle kasutamisega seonduvad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis
kehtivate seaduste alusel Harju Maakohtus.

