Licenčna pogodba za programsko knjižnico upnSlikaQR.dll
S prenosom programske knjižnice upnSlikaQR, ki izdela sliko QR v skladu z zahtevami tehničnega
standarda ZBS UPN QR in je namenjena integraciji v programske rešitve v .NET okolju, ki izpisujejo
UPN QR (v nadaljevanju »programska oprema«) se (v nadaljevanju »uporabnik«) strinjate z naslednjo
Licenčno pogodbo.
Pred uporabo programa pozorno preberite to licenčno pogodbo. S tem, ko sprejmete to pogodbo,
soglašate, da postanete »uporabnik« ali »pridobitelj licence« in da v celoti sprejmete vse pogoje in
določila, navedene v tej licenčni pogodbi. Če pogojev v tej pogodbi niste pripravljeni sprejeti,
programa ne nameščajte. Prav tako se z uporabo tega programa strinjate z in ste zavezani pogojem in
določilom v tej licenčni pogodbi.

1. Omejena garancija
Programska oprema in priložena dokumentacija je ponujena »kakršna je«, brez kakršne koli garancije
do obsega, ki ga dovoljuje zakonodaja. Podjetje Inadvertising d.o.o. v nobenem primeru in v obsegu,
ki ga dovoljuje zakonodaja, ni odgovorna za kakršno koli posebno, naključno, neposredno ali
posredno škodo (vključno brez omejitev odškodnine za izgubo posla, prekinitve poslovanja, finančno
izgubo, sodne takse in kazni, ki izhajajo iz sodbe sodišča ali kateri koli drugo posledično izgubo), ki
izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe Programske opreme, tudi če je bilo podjetje Inadvertising
d.o.o. opozorjeno na nastanek ali možnost nastanka takšne škode.
Podjetje Inadvertising d.o.o. ni v nobenem primeru dolžan ali odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi jo
utrpel ali si jo povzročil uporabnik ali katerakoli tretja stran (kar se med drugim nanaša tudi na
splošno, posebno, neposredno, posredno, posledično in slučajno izgubo ali škodo, vključno s škodo
ali izgubo poslovnega dobička, motenj poslovanja, izgubo poslovnih podatkov in podobno) zaradi in v
povezavi z uporabo programske opreme.

2. Podelitev licenčnih pravic
Podjetje Inadvertising d.o.o. v skladu s pogoji in določbami v nadaljevanju podeljuje uporabniku
neizključno in neprenosljivo licenco (dovoljenje) za uporabo programske opreme upnSlikaQR.dll.
Licenca »Internal« je namenjena uporabi knjižnice upnSlikaQR.dll v programih, ki so
namenjeni uporabi znotraj podjetja in vključuje neomejeno število licenc za uporabo v lastnih
programih ter internih strežniških ali spletnih storitvah.
Licenca »External« je namenjena za uporabo knjižnice upnSlikaQR.dll v programih, ki so namenjeni
nadaljnji prodaji in vključuje neomejeno število licenc za uporabo v lastnih programih in programih za
nadaljnjo prodajo ali uporabo v lastnih in javnih strežniških ali spletnih storitvah.

3. Testiranje
Knjižnica za delo potrebuje aktivacijsko kodo, ki jo pridobite z nakupom ustrezne licence. Za potrebe
testiranja v aktivacijsko kodo vpišite besedilo “test”. Programska knjižnica bo delovala pravilno,
vendar bo spremenila prvi znak vsebine v “?”, zato vsebina izdelane slike ne bo skladna s standardom
ZBS UPN QR. Aktivacijsko kodo za nemoteno delovanje programa dobite po plačilu programa.

4. Uporabniku je prepovedano:
Spreminjanje, prilagajanje, obratno inženirstvo, dekompiliranje ali razgrajevanje celotne programske
opreme ali kateregakoli njenega dela.
Izposojanje, dajanje v zakup ali podeljevanje podlicenc za uporabo programske opreme

5. Uporabnik razume in potrjuje,
da je programska oprema zagotovljena »takšna, kot je«, brez vsakršnega izrecnega ali domnevnega
jamstva, kar se med drugim nanaša tudi na:
(1) Jamstva glede prodaje in/ali ustreznosti za uporabnikov konkretni namen.
(2) Jamstvo za odsotnost napak, hroščev, nezmožnosti delovanja ali napačnega delovanja
programske opreme ter
(3) Jamstva glede odsotnosti kršitev pravic ali interesov katerekoli tretje strani, kar se med
drugim nanaša tudi na pravice iz intelektualne lastnine.

6. Kršitve licenčne pogodbe
Če uporabnik prekrši kateregakoli od pogojev in določb, navedenih v tej pogodbi, lahko Inadvertising
d.o.o. pogodbo razdre in zahteva odpravo kakršnekoli izgube ali škode (vključno s škodo ali izgubo
poslovnega dobička, interpretacijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij in podobno) in izgube
dobička, ki bi jo podjetje Inadvertising d.o.o. utrpelo zaradi in v povezavi s tovrstnimi kršitvami
uporabnika.

7. Sprememba pogojev uporabe in licenčne pogodbe
Ta licenčna pogodba se lahko občasno spremeni in posodobi. Uporabnik programa je sam odgovoren,
da pred vsako ponujeno posodobitvijo programa preveri morebitne spremembe licenčne pogodbe na
uradni spletni strani. Uporabnikova nadaljnja uporaba programa po posodobitvi pogojev uporabe in
licenčne pogodbe se upošteva kot uporabnikovo strinjanje z njo.

8. Končne določbe
Za razlago splošnih pogojev in v primeru, da določenega vprašanja splošni pogoji ne urejajo, se
uporabi pravo Republike Slovenije.
Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki poskušali reševati sporazumno. Če
sporazum ne bo mogoč, rešuje spore pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo od 01. 06. 2017.

