İNTEK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ve ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
YAZILIM LİSANS BELGESİ
1. Kullanıcının kullanım hakkını satın almış olduğu paket programı sadece bir bilgisayar için geçerlidir.
Programın 2. bir bilgisayara yüklenmesi ikinci bir kullanım lisansının alınmasını ve yeni bir lisans
anlaşmasının düzenlenmesini gerektirir.
2. Kullanıcı paket programları satın aldığı anda bu lisans belgesinde açıklanan yükümlülükleri ve programın
kurulumu esnasında onaylanan sözleşmeyi aynen kabul etmiş sayılır.
3. İşbu belge sadece paketin kullanım hakkının yasal yollardan alındığını ifade eder.
4. Paket programların ve bunların kaynak kodlarının, belge ve kitaplarının tüm telif ve yasal hakları İNTEK’e
aittir.
5. Paket programların ve kullanım kılavuzlarının yedekleme maksadı dışında çoğaltılması, elektronik veya
optik olarak transfer edilmesi, kaynak kod haline dönüştürülmesi, programlardan esinlenerek başka
çalışmaların yapılması yasaktır.
6. Kullanıcı hatası, sistem arızası, elektrik kesintisi, virüsler ve sair nedenlerle oluşabilecek bilgi ve program
kayıplarından İNTEK sorumlu tutulamaz. Girilen bilgilerin ve satın alınan programların her türlü bilgi
kaybına karşı düzenli olarak yedeklenmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir.
7. İNTEK zamanlaması ve kapsamı kendi inisiyatifinde olmak üzere paket programlarının daha kullanışlı
hale getirmek, geliştirmek, günün şartlarına ve/veya yeni çıkan kanunlara uydurmak maksadı ile
programlarında değişiklikler yapar ve/veya yeni versiyonlar çıkarabilir. Bu tür değişikliklerin ve/veya yeni
versiyon paket programların kullanım hakkı, lisans anlaşması olan kullanıcılara, kendi istekleri üzerine,
versiyon değiştirme bedeli karşılığında verilecektir. İNTEK yeni çıkan versiyonlarının kullanıcılara
duyurulmasını ve eski versiyon programlarla girilmiş temel bilgilerin yeni versiyon programlara
uyumluluğunu gözetir, ancak tam uyumluluk taahhüdünde bulunmaz.
8. İNTEK, programlar hakkında 1(bir) yıllık telefon ve uzak bağlantı destek garantisi dışında herhangi bir
garanti yükümlülüğüne sahip değildir. Bu garanti süresi dışında kalan destek işlemleri ancak destek
bedeli karşılığı alınabilir.
9. İNTEK’ten kullanıcıya yapılacak tüm bildirimler, kullanıcının belirtilen adres ve telefonlarına yapılır.
Kullanıcının unvan, adres, telefon vs. bilgilerinin değişmesi durumunda değişikliğin yazılı olarak kullanıcı
tarafından İNTEK’e bildirilmesi gereklidir. Aksi takdirde işbu belirtilen adrese yapılacak her türlü tebligat
geçerlidir.
10. Programın kullanımı herhangi bir üçüncü tarafa devredilmişse, İNTEK program bedelinin % 50 sini alarak
programı devir alan üçüncü taraf adına yeniden lisanslayacaktır. Bu durumda Kullanıcının kullanım hakkı
devir alan tarafa geçer.
11. Programın yıl sonu, yıllık devir işlemlerinde İNTEK tarafından belirlenmiş devir ücretleri kapsamında
işlem yapılır. Kullanıcı devir işlemlerinin kısıtlamasına tabi işlemleri yıllık devir yaptırmadan kullanamaz.
12. Kullanıcı bu lisans belgesinde yer almayan herhangi bir konuda İNTEK’i sorumlu tutamaz. Lisans hakları
İNTEK tarafından imzalanmış ve onaylanmış lisans belgesinin kullanıcıya verilmesi ile başlar.
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