Licenční ujednání s koncovým uživatelem aplikace Multischránka.
DŮLEŽITÉ INFORMACE O SOFTWARU MULTISCHRÁNKA, KTERÝ SE CHYSTÁTE STÁHNOUT, NEBO
INSTALOVAT. PŘED POKRAČOVÁNÍ SI PROSÍM PROJDĚTE LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A POTVRĎTE
SOUHLAS S JEHO PODMÍNKAMI
Toto Licenční ujednání s koncovým uživatelem aplikace Multischránka (dále jen "SMLOUVA") je uzavřeno mezi
Vámi jako koncovým uživatelem (fyzickou nebo právnickou osobou nebo orgánem veřejné moci) a společností
AMOS Software (dále jen "AMOS"). Licenční ujednání Vás opravňuje k užívání aplikace Multischránka (dále jen
„SOFTWARE“). Toto je ujednání o právech koncového uživatele, ne smlouva o prodeji.
Pečlivě si přečtěte tuto SMLOUVU před instalováním, stahováním nebo užíváním SOFTWARE. Užíváním
SOFTWARU souhlasíte s podmínkami této SMLOUVY. Nesouhlasíte-li se všemi podmínkami této SMLOUVY,
stornujte instalaci nebo stahování nebo odinstalujte SOFTWARE.
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE UŽÍVÁNÍM SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO SMLOUVU,
ROZUMÍTE JÍ A SOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI.
V této Smlouvě se pod termínem "SOFTWARE" rozumí v souhrnu: (A) softwarový produkt popsaný v příslušné
dokumentaci (B) související písemné vysvětlující materiály a ostatní související dokumentace (dále jen
"Dokumentace"); (C) aktualizace, upravené verze, inovace, doplňky a kopie Softwaru, (souhrnně "Aktualizace"),
pokud existují, licencované Vám společností AMOS za podmínek této SMLOUVY.
SOFTWARE je dostupný ve dvou verzích. Licence k základní verzi SOFTWARE je poskytována bezúplatně.
SOFTWARE s rozšířenou funkcionalitou je poskytován za úplatu.
Na verzi poskytovanou zdarma se nevztahují žádná omezení a SOFTWARE může být volně stahován,
instalován, užíván i šířen bez limitů. Přechod z bezúplatné verze na placenou je možný kdykoli odesláním
registračních údajů na mail multischranka@multischranka.cz a zaplacení smluvní ceny. Po obdržení potvrzení o
zaplacení je zpět na registrační emailovou adresu odeslán aktivační klíč po jehož zadání do aplikace jsou
zpřístupněny i placené funkcionality.
Placená verze je určena k užívání majiteli licence. Licence a s ní spojená oprávnění jsou nepřenosná. Nesmí
být vytvářeny ani rozšiřovány kopie placené verze SOFTWARE ani vytvářeny odvozeniny od něj.
AMOS Vám povoluje nevýhradní a nepřenosná práva koncového uživatele pro instalování SOFTWARE na
místní disk(y) pro trvalé uložení dat jednoho počítače, a užívání SOFTWARE v jednu chvíli pouze na jednom
počítači.
Máte-li nějaké dotazy ohledně podmínek distribuce, zašlete email na adresu multischranka@multischranka.cz.
Pokud máte připomínky, podněty nebo nápady jak vylepšit Multischránku, zašlete, prosím email na
multischranka@multischranka.cz. Tímto dáváte zároveň společnosti AMOS a třetím stranám svolení k použití a
zapracování Vašich nápadů či připomínek do SOFTWARU bez nároku na odměnu.
SOFWARE a všechna práva, bez omezení zahrnující vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví, jsou
vlastnictvím společnosti AMOS Software, spol. s r. o.
Tato SMLOUVA je účinná od prvního dne, kdy jste nainstalovali SOFTWARE. Tuto SMLOUVU můžete ukončit
kdykoli trvalým smazáním, zničením SOFTWARE, všech záložních kopií a veškerých souvisejících materiálů
poskytnutých společností AMOS, a to na vlastní náklady. Vaše práva koncového uživatele jsou automaticky
a okamžitě ukončena, bez oznámení společností AMOS, jestliže porušíte kterékoli ustanovení této SMLOUVY.
V takovém případě musíte okamžitě vymazat, zničit na vlastní náklady SOFTWARE, všechny záložní kopie
a veškerý odpovídající materiál společnosti AMOS.
SOFTWARE MULTISCHRÁNKA JE DODÁN "JAK JE", BEZ ŽÁDNÝCH ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH NEBO

PŘEDPOKLÁDANÝCH, A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DOVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM
ANI AMOS, ANI JEJÍ UDĚLOVATELÉ LICENCE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY,
VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUKY VHODNOSTI PRO
KONKRÉTNÍ ÚČEL. AMOS NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE SOFTWARU BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY
A ŽE FUNKCE SOFTWARU NEBUDE PŘERUŠOVANÁ NEBO BEZCHYBNÁ. VY PŘIJÍMÁTE VEŠKEROU
ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VOLBU SOFTWARU PRO DOSAŽENÍ SVÝCH ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A
PRO INSTALACI, UŽITÍ A VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POMOCÍ SOFTWARU.

Tato Smlouva nezakládá žádné další povinnosti pro společnost AMOS, než ty, které jsou výslovně stanoveny v
této Smlouvě.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DOVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM NEJSOU V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ AMOS, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, UDĚLOVATELÉ LICENCE A PŘIČLENĚNÉ SPOLEČNOSTI
ODPOVĚDNI ZA ZTRÁTU ZISKU, PŘÍJMŮ, PRODEJE, DAT NEBO ZA NÁKLADY NA NÁHRADNÍ ZBOŽÍ ČI
SLUŽBY, ZA POŠKOZENÍ MAJETKU, ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU
OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ,
KRYCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ UŽ VZNIKLY JAKKOLI, A ZDALI VYVSTALY NA
ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, NEDBALOSTI NEBO JINÉ TEORIE O
ODPOVĚDNOSTI, VZEŠLÉ Z UŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI UŽITÍ SOFTWARU I PŘESTO, POKUD AMOS
NEBO JEJÍ UDĚLOVATELÉ LICENCE A PŘIČLENĚNÉ SPOLEČNOSTI BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST
TAKOVÝCHTO ŠKOD.

AMOS nemá povinnost poskytovat Vám technickou pomoc, pokud není samostatně odsouhlasena v písemné
dohodě mezi Vámi a společností AMOS. Přesto se v případě potřeby můžete obrátit na naši technickou podporu
odesláním emailu s popisem problému na adresu multischranka@multischranka.cz .

Tato Smlouva se řídí českými právními předpisy. Pokud se některá část této Smlouvy ukáže jako neplatná nebo
nevynutitelná, nemá to vliv na platnost ostatních částí této Smlouvy, která zůstává platná a vynutitelná v souladu
s uvedenými podmínkami. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze v písemné formě s podpisem oprávněného
zástupce společnosti AMOS. Společnost AMOS však může podmínky této Smlouvy měnit.
Toto je úplná dohoda vztahující se k Softwaru mezi společností AMOS a Vámi, která nahrazuje veškerá
předchozí prohlášení, projednávání, závazky, smlouvy koncového uživatele, komunikace a inzerce vztahující se
k SOFTWARU.

