Garancia és szerzői jogok
„Ez a dolgunk.”

Jogszabálykövetés
A Béta Software Bt. kötelezettséget vállal a jogszabályváltozások programba történő átvezetésére. Ez
a jogszabálykövetés, amely a vásárlástól számított egy éven belül díjmentes. Ezen túl történő
beépítés esetén, frissítési áron áll a felhasználók rendelkezésére, mely magába foglalja a
funkcionálisan továbbfejlesztett programváltozatokat. Az frissítési árak a beépített új szoftver
többletszolgáltatásaival arányosak. A frissítésekre elő lehet fizetni a szolgáltatásokban leírtak szerint.
Az új programváltozatok helyszíni installálását - szolgáltatási tarifáink alapján - külön térítésért
vállaljuk.

Szoftverkövetés
A programfrissítésekre elő lehet fizetni a szolgáltatásokban leírtak szerint, vagy egyedileg is
elérhetőek frissítési áron. A módosításokra vonatkozó információkat a www.betasoft.hu honlapon
illetve hírlevélben juttatjuk el felhasználóinkhoz.

Garancia
A programcsomagra a szoftverek nemzetközi piacán szokásos korlátozott garanciát biztosítjuk, azaz:
• garantáljuk, hogy a program legalább a leírásában ismertetett funkciókat teljesíti,
• az esetleges programhibák kijavítására folyamatos garanciát vállalunk; egy éven túl azonban
csak az új változatokra. Egy éven belüli javítás a javított, továbbfejlesztett program díjtalan
átadásával történik. Egy éven túl történő beépítés esetén frissítési áron áll a felhasználók
rendelkezésére, mely magába foglalja a funkcionálisan továbbfejlesztett programváltozatokat.
• nem vállalunk felelősséget a programmal kezelt adatok esetleges meghibásodásáért, vagy
elvesztéséért (ennek megelőzését a programba beépített adatmentési funkciók szolgálják),
• nem garantálhatjuk, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a felhasználó igényeit,
• nem garantálhatjuk, hogy a szoftver a vevő által kiválasztott tetszőleges hardver konfiguráción
működik,
• nem vállalhatunk felelősséget azokért az esetleges károkért sem, melyek a felhasználással
kapcsolatban a felhasználót érik.

Szerzői jogok
A program megvásárlásával a vevőt csak a program egyszeri felhasználási joga illeti meg. Ez egyéb
írott megállapodás hiányában - a szoftver egy számítógépen való futtatását jelenti.
A szoftvernek a jogosult szervezeten (vállalkozáson, intézményen, stb.) kívüli felhasználása a szerzői
jogok megsértésének minősül, s ezért a névre regisztrált példányt átvevő felhasználó és a
jogosulatlan felhasználó egyaránt anyagi felelősséggel tartozik. A szoftverre vonatkozó minden egyéb
jog a program forgalmazóját és szerzőjét illeti meg, beleértve a programcsomag értékesítési
feltételeinek és szolgáltatási rendszerének megváltoztatását is.

