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Amiada Végfelhasználói Frissítési Licencsz^ődés 2016.

Fontos! Ez az Armada Végfelhasználói Frissítési Licencszerződés („AVFL”) Végfelhasználó, mint 
természetes vagy jogi személy és a Parallel Kft. (1161 Budapest, József u. 18., Adószám: 
10891834-2-42) között jött létre Armada szoftver frissített változatainak tárgyában. A szerzödés 
számltógépes szoftvert tartalmaz, és ezen felül tartalmazhat kapcsolódó adathordozókat, 
nyomtatott anyagokat, online vagy elektronikus dokumentációt és Internet-alapú szolgáltatásokat 
is. Mindezek együtt: Termék. A Terméket AVFL módosítása vagy kiegészítése kísérheti. 
Végfelhasználót a Termék korábbi verzióinak tartalmát, képességeit, kapacitását és sebességét 
megismerte és a Terméket legalább egy éven keresztül használta, s ezen adatok birtokában köt 
szerződést.
A termék telepltésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával 
Végfelhasználó kötelezőnek fogadja el jelen AVFL feltételeit. Amennyiben Végfelhasználó ezt 
nem fogadja el, ne telepítse vagy használja a terméket, hanem a vételár visszatérítése 
érdekében visszaküldheti a terméket a vásárlás helyére. Ez a szerződés nem alkalmazható 
olyan esetre, amikor Végfelhasználó díjmentes Armada terméket használ.

Megállapodás

A szoftver beleértve annak valamennyi tartalmát, jogcímeit stb. a szerzői jog és a nemzetközi 
szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok 
védelme alatt áll. Végfelhasználó a szoftver frissítéseinek megvásárlásával a használati jogot 
szerzi meg, nem a termék tulajdonjogát. A szerzői jog (copyright) tulajdonosa a Parallel kft. és a 
termék, mint ilyen, szerzői jog (copyright) által védett termék. ennek megfelelően 
Végfelhasználónak úgy kell kezelnie a szoftvert, mint minden más, a szerzői jog által védett 
terméket (pl. könyvek vagy zenei termékek), kivéve azt az esetet amikor is Végfelhasználó (1.) a 
szoftverről készithet egy másolatot kizárólag megőrzés! célra, illetve (2.) a szoftvert átmásolhatja 
egy adathordozóra, feltéve, hogy az eredetit megtartja megőrzés céljára.
A szerződés egy Végfelhasználó által hiánytalanul kitöltött és aláirt másolatának a Parallel Kft. 
számára történő visszaküldése nélkül a Parallel Kft-re semmilyen kötelezettség nem hárul. 
Érvényességéhez pedig a Parallel Kft. általi jóváhagyás és ezen szerzödésnek a Parallel Kft. 
általi aláírása szükséges.
Az AVFL-t kiegészíthetik további megállapodásokon illetve számlákon szereplő adatok, melyek 
például olyan információkat tartalmazhatnak, mint például a szoftver modul megnevezése, 
számítógépek száma, melyekre a szoftver telepíthető, felhasználók száma, feldolgozható 
tételszámok, bérszámfejtő szoftverek esetén a számfejthető személyek száma és hasonló 
adatok.
A szoftver telepítése a szoftverhez kapott telepítési útmutató és regisztrációs leírás szerint 
történik. A Terméket tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni. A Parallel Kft. 
anélkül hogy ezzel egyéb jogairól lemondana, felmondhatja a jelen AVFL-t, ha Végfelhasználó 
nem tartja be ezen AVFL előírásait és feltételeit. Ebben az esetben Végfelhasználónak a Termék 
minden példányát és valamennyi alkotórészét meg kell semmisítenie és számítógépéről törölni. 
Végfelhasználó által többszöri felszólításra ki nem fizetett számla esetén Parallel Kft-nek 
jogában áll a szerződés rá nézve további következmények nélküli felmondása.

AVFL érvényessége

A frissítési szerződés éve: 2016.
A szerződés aláírásakor fennálló állapot szerint a szoftvert regisztrációs fájl segítségével lehet 
teljes értékűen használhatóvá tenni, anélkül a szoftver demó módban (tétel- és/vagy időkorlát) 
működik. Ezen regisztrációs fájlokkal Végfelhasználó már rendelkezik, illetve újabb tartalmi 
megrendelés vagy éves szoftverfrissítés megrendelése esetén a Parallel Kft. vagy viszonteladója 
juttatja el Végfelhasználónak. A regisztrációs fájlok, s ezáltal a szoftver időkorlátosak lehetnek 
mindaddig, mlg Végfelhasználó ki nem fizette a díjbekérő vagy a számla összegét, bérlés esetén 
az időkorlát egy későbbi időpontra tevődik át.
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Végt^elhasználó tudomásul vattás, hogy Par^allel Kf^t. f^enntartja a jogot an^a, hogy megváltoztassa a 
szaft^er ^elepí^ési és regiszti'álás! módját úgy^, hogy az ne séitse Végt^elhasználó azon jogá^, hogy 
a korábban szerződésben vagy számlán rögzített számú tei'mlnálon ^o^ábbi^a is használhassa a 
Szot^t^ert;.
A szerz^ődés a Ter^méknek a t^i^issités évében létező ^erzióii'a vonatkozik. Végf^elhasználó ezé^n 
é^en belül jogosult a legfi'issebb S^ftvei intei'neti'ől ^aló letöl^éséi'e és használatái'a. A Pai'allel 
Kt^t. f^enntartja a jogot mind a szoftvei'en, mind pedig a dokumen^ác^ión ^aló vál^oz^a^áshoz, a 
Tei'mék ^o^ábbt^ejlesztéséhez.

Végfelhasználó adatainak felhasználása

Végfelhasználó hozzájár^ul, hogy a Pai'allel Kft. Végfelhasználó olyan adatait tai-olja, mellek 
lehetővé ^es^ik számái'a, hogy elektr^onikus ^agy íi'ásos ^ommunkác;ióban beazonosítsa, 
s^ámái-a tT-issi^ése^e^, ismertetéseket, pi-omóc^iós anyagokat küldhessen. Ezen adagok ^ái-olása 
lehetővé ^eszi Végt^elhasználó számái'a, hogy bizonyos ^ei'mé^ek és ele^e n^új^ott ^agy a 
későbbiedben megr^endelt szolgáltatások megléte esetén, Végt^elhasználó intei'netr^ől 
í^i'issítése^et, elektr^onikus kézikönyveket és eg^éb elektionikus anyagokat tölthessen le. 
Végt^elhasználó által bái'milyen céllal a Pai'allel Kt^t-nek küldött an^ago^éh^, ada^bá^iso^érl^, azok 
Pártolásáért a Par^allel Kt^t. nem bállal t^elelősséget, viszont azokat haitmadik t^élnek a törv^én^ek 
be^ah^ása melleit és Végt^elhasználó engedélye nélkül nem adja á^.

Szavatosság, jótállás

A Par^allel Kt^t. a t^itissítésekite azok kibocsátásától számított 90 napig Pt^. 308 §-^a szeitinti 
s^a^a^osságot biz^osí^. A Paiallel Kt^t. sza^a^olja, hogy a pitogramok legalább a trtissí^ési leíitásban 
(dokumentác^ió vagy kézikönyv) megadott működést megv^alósltjá^. Ezen dokumentum a 
számlával együtt igazolja, hogy Végt^elhasználó ebben a v^ona^kozásban jogtisz^a szaftvert 
használ. A pi'ogi'amokra vonatkozó jótállás érvényesítése a Pai'allel Kt^l;. telephelyén: 1161 
Budapest Józset utc^a 18. alatt történik.
A teljesség igénye nélkül t^elsoitolva, egyebek mellett nem ^áig^a e szerz^ödésnek a ^ö^e^kezők: A 
t^itissítési szerzödés évét követő időite szóló, illetve ezen időn ^ivű^l megjeleni szabályok 
megvalósítása a szot^tveitben; Végt^elhasználó egyedi elképzeléseinek megvalósítása a 
szot^lveitben; ügyviteli vagy logikai hibák ^izsgála^a Végt^elhasználó adataiban; ol^an változtatás 
^agy t^ejlesz^és, ami séitené a Szatt^ei szabályoknak megt^elelő mű^ődésé^, egységességéi, 
moduijainak in^egit^ását ^agy más t^elhasználók éidekeit; ol^an szabái^ok szeitin^i működés 
megvalósítása a szoflvei'ben, melleknek megt^elelő t^unkc^iókat a szat^tv^ei ei'ede^ileg sem 
tartalmazod; kiszállási díj; i'endelkezési'e állás; adatfeldolgozás; adatbázis ja^í^ás; 
távkaitbantartás; adatt^ogadás; adattovábbítás; hal'dver elemzés, ja^f^ás, ^aitbantaittás; 
i'endszei'gazdal feladatok.
A szavatosság nem beijed ki Végfelhasználó vagy megbízottja átal a pr^ogr^am^ut^a^ási ^öi'nyezet 
beállításainak megváltoztatása által ^agy a számítógép haidveitének vagy opeitác^iós 
i'endszei'ének, ille^v^e más szot^tveitek átal okozott hibákita, valamint ti^issí^ések kései vagy 
elmulasztott ^elepí^ése által keletkezett hibádra.

Felelősség korlátozása

Paiallel Kt^t. nem bállal t^elelősséget semmilyen közvetett ^agy ^özve^len ^ái'ért ide éi't^e, de
teljesség nélkül felsoitolva, így más lehetőséget nem kizárv^a: ada^esz^és, üzleti haszon 
elmaiadása, üzleti tevékenység félbeszakadása, más ^n^^gi ^esz^eség, mely a szaftver 
használatából, nem használatából, használhatóságából, esetleges gátolt működéséből eied, 
még abban az esetben sem, ha a Pai'allel Kt^t-t tájékoztatták az il^en ^iok bekövetkezésének 
lehetőségéitől. Pai'allel Kt^t. felelőssége minden esetben legt^eljebb a Felhasználó által a 
t^rissítésért a legutóbbi hat hónapban t^ize^e^ összeghatárig beijed ki. Megr^endelő elt^ogadja a 
jelen szerződés azon kitételét, hogy ezen felül Vállalkozót semminemű kártéitítésite, ^áitpótlásita, 
^agy egyéb anyagi jellegű kötelezettség megtéitttéséite nem kötelezheti, il^en igényt Vállakozó 
t^elé nem érv^én^esít.
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Szoftverek (Armada programok) és díjak

Vállalkozó arra kéri Megrendelőt, hogy a táblázat kitöltésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon telefonon 
vagy személyesen Vállakozó ügyfélirodájához.
Bérmodulok

A táblázat "a" , "b" oszlopát Vállalkozó töltötte ki.

a b c

Szoftver neve Számfejtett személyek száma Nettó díj Megrendelem 
Igen :X

Armada II Bér 100 109 850 x
Számviteli modulok

A táblázat "a" , "b" oszlopátVállalkozó töltötte ki.

a b c

Szoftver neve További cégek száma Nettó díj Megrendelem 
Igen; X

Armada II Főkönyv 4 80 600 -

Armada II Pénztár 4 23 400 -

Összesen

Azaz:

Parallel Kft. 3/5

Összesen

__ Ft+ áfu.

(Zugló Közbíz. Non-Profit Kft.)



Megrendelő dör^^ése a szaftverfrissités módjáról 

In^et^ne^t^őlX
A szaftvet^eket az internedről fi'issttem, ezért ^érem, hogy Vállalkozó technkailag 
(honlapjával kapcsolatban) is ^eg^en jogosulttá ei'i'e.

Az internetes ft^issl^éshez nem tartozik kezelési díj.

^ I Postai úton

A ft^issítéseket pos^i úton kérem, aminek ne^ó kezelési díja alkalmanként 2.0C^0,- 
Ft+á^a, azaz ke^őezei Ft+ áfa.
Lemondok az intet^ne^ről való frissítés lehetőségéről és ^ájé^oz^a^ak ariól, hogy 
Vállalkozó sürgős esetekben saját belátása sz^i'int élhet e megoldással, de nem 
kötelezhető frissítés küldésére e-^mailben ^agy ele^i'onikus ú^on.

Számlázás, dijbekérők és számlák kiegyenlítése

Megrendelő a szellődés év^es díját díjbekérő vagy á^^alásos számla esetén a számla 
keltétől számított 8 napon belül t^izeti meg, más esetekben a számla á^ételével egy időben 
készpénzben.

I I Postai utánvétel

A számla kibocsátása a szerződések beérkezésének megfelelő sor^rendben történik 
legkésőbb a megt^endeléstől számított 20 napon belüL 
A postai utánvét költségét Megt^endelő állja.

^ I készpénzzel a Pat^allel Ktl^. ügyt^élii'odájában

Megi'endelő a Pai'allel Kft. irodájában veheti át a számlát legkésőbb a
megt^endelés^ől számított 15 napon belüL
(Ügy1^élir^oda nyitva Vattása: H-Cs: 9.00-17.00, P: 9,0^0-1600)

Átu^alással

A számlázás a szell^ődések beérkezésének megfelelő sot^i'endben.
Kiegyenlítésig Megt^endelő csak ol^an l^agisz^|■ációjú szat^tver használa^át^a jogosuld, 
amely korlátozott ideig használható.
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Záró rendelkezés

Szerződő felek a jelen szerződésből fakadó nézeteltéréseiket és jogvitáikat békés úton, 
tárgyalásos módon igyekeznek rendezni, s amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy 
tudomásul veszik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitákra a Parallel Kft. székhelye 
szerint bíróságnak van kizárólagos illetékessége.

Végfelhasználó regisztrációs adatai a Paral/el Kft. nyilvántartása szármáira

Termék: A ^ M/i ;d/\ 1 ( . 'B ^

Végfelhasználó (cég) neve:

Cím:

Levélcím:

Adószám:

Ügyintéző

E-maf‘

Tel:

Fax:

Zygiói KfebiztOBnágs 
!Nlon-Pro\'ít tUFT @ 

1'i45 Budapest, Laky Adolf u. 36.
Adósz^: 23084454-2-42 

Cégjegyzéksz^: O1-09-9521 85

A s zerződést kitöltve és aláírva következő fax számra kílldje: Fax: 
Adminisztrációs vonal
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