
Licenčné podmienky programu Ekonomická agenda SQL: 
 

1. Odberateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla počítačový program 
Ekonomická agenda SQL od spoločnosti MK - soft, s.r.o. alebo jeho predajcu. 

2. MK - soft, s.r.o. udeľuje odberateľovi súhlas na používanie počítačového programu pri dodržaní 
licenčných podmienok. 

3. Licencia je udelená odberateľovi na používanie programu po inštalácii na príslušný počítač na 
neobmedzenú dobu. Bez súhlasu s licenčnými podmienkami nie je možné program nainštalovať ani 
používať. 

4. Licencia sa udeľuje pre jednu inštaláciu na jeden počítač odberateľa. Odberateľ môže nainštalovať 
program toľkokrát, koľko licencií si zakúpil. Každá licencia je identifikovaná jedinečným číslom - 
kódom počítača, ktorý je známy po inštalácii programu. 

5. Odberateľ je oprávnený používať počítačový program len pre svoju potrebu, a to výhradne na 
svojich pracoviskách. 

6. Odberateľ sa zaväzuje, že program nebude ďalej šíriť a prenechať za odplatu alebo bezplatne bez 
vedomia MK - soft, s.r.o. 

7. Odberateľ nesmie vymazávať, nahradzovať alebo modifikovať autorizované hlásenia zobrazované 
programom. 

8. Ak MK - soft, s.r.o. zistí, že došlo k porušeniu povinností uvedených v bode 6. a 7. má právo 
požadovať náhradu škody. 

9. Po zakúpení programu získava odberateľ bezplatne aj technickú podporu na 12 kalendárnych 
mesiacov. Technickú podporu tvorí telefonické poradenstvo v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 a 
nárok na stiahnutie aktualizácií počítačového programu z internetu. Po uplynutí doby technickej 
podpory, si ju môže odberateľ zaplatiť na obdobie ďalších 12 kalendárnych mesiacov podľa 
aktuálneho cenníka MK - soft, s.r.o.. Technická podpora sa poskytujeme len odberateľom, ktorí 
nemajú žiadne podlžnosti voči našej firme resp. predajcom nášho programu. 

10. MK - soft, s.r.o. môže licenčné podmienky v budúcnosti zmeniť. Nové licenčné podmienky sa 
zverejnia najneskôr 1 deň pred nadobudnutím účinnosti. 

11. Tieto licenčné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.8.2012 a platia do vydania nových 
licenčných podmienok. 

 

MK - soft, s.r.o. 
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