THIS IS NOT A JOKE. ... PLEASE READ CAREFULLY!

License Agreement

Software License Agreement for the Romanian Companies Program

This Agreement is a License Agreement between you and Borg Design. Please read carefully the terms and conditions of this Agreement before installing the program. Installation of the program implies your agreement with the terms and conditions. If you do not agree with the terms and conditions of the present Agreement, please do not install the program and return it to the distributor in 14 days (CD, USB Key, support, case). The Distributor will pay back the complete purchasing sum.

1. Copyright 
This software program ("the program") is owned by Borg Design. This program is protected by international conventions, copyright laws as well as other intellectual property laws and treaties.

2. License 
Borg Design grants you the right of using this program on a single PC, terminal or workstation in a local area network at a given moment. Using this program on more terminals or workstations simultaneously requires the acquiring of another license from Borg Design (including a suplimentary USB key as well). For network licenses you have the right of using this program on a number of workstations according to license type.

3. Copy Restrictions 
A. This program and the written documentation are the property of Borg Design and are protected by copyright laws. You can make a backup copy or archive. Any other copy of the program or of the written documentation is strictly forbidden.
B. You may not reverse engineer, reverse compile, disassemble, copy, transfer or otherwise attempt to create the source code from the Program.
C. You may not access the data base included in the program with other means than those provided in the interface of the program.  

4. Restrictions regarding data usage
A. You may not sell, rent, disclose, provide, or otherwise make available data to any third party without the prior written consent of Borg Design.
B. You may not publish data obtained with the help of this program. 
C. You may not copy data from this program, data can be used using included features only, according program version and type.
D. You may not print on virtual devices. Printing of companies information is limited to 5% from total number of companies included for Profesional license and to 15% for Gold license.
E. Program license do not give you the acceptance of companies included on the database to receive commercial messages.

5. Duration 
This license is effective until terminated or until Borg Design loses its rights over the program. You may terminate this license at any time by destroying the program, documentation as well as each backup copy. Borg Design may terminate this license without warning if you fail to comply with the terms and conditions of this license agreement. In such event, you must destroy all copies of the program and all of its component parts (including modified parts) and return the USB key in at most 10 days.

6. Disclaimer of Warranties 
A. Borg Design warrants that for the first 90 days of normal use (subsequent to the purchase) the CD and USB key does not have any fabrication flaw. If such flaw should appear during this period from reasons not depending on the user please contact Borg Design to replace them (free of charge). 
B. BESIDES THE SPECIFIC WARRANTY DESCRIBED ABOVE, BORG Design DOES NOT OFFER ANY OTHER FORMAL OR IMPLIED WARRANTY FOR THE PACKAGE, THE ACCOMPANYING DOCUMENTATION OR THE COMERCIAL QUALITY OF THE PRODUCT. NO INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY BORG Design THROUGH ITS DISTRIBUTORS, AGENTS OR EMPLOYEES CAN BE CONSIDERED A WARRANTY.
C. Under the stipulations of article 6-A the sole responsibility of Borg Design and sole adequate action will be, at option, either the reimbursement of the money or the replacement of the product providing that it is returned to Borg Design together with the purchasing documents.
D. Borg Design does not offer any warranty regarding the correctness of the data included in the program or regarding the periodical actualization of these information.

7. Disclaimer of Liability for Indirect Damage 
IN NO EVENT WILL BORG Design BE LIABLE FOR ANY DAMAGE, INCLUDING LOST REVENUE OR DATA OR ANY OTHER FINANCIAL LOSS OR OTHER DIRECT OR INDIRECT DAMAGES ARISING OUT OF YOUR USE OR IMPOSIBILITY TO USE THE PROGRAM OR OUT OF YOUR INABILITY TO USE THE PROGRAM OR DOCUMENTATION OR OUT OF THE WAY IN WHICH YOU USE THEM EVEN THOUGH BORG Design WAS WARNED ABOUT THE CONTINGENCY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, THE ACCOUNTABILITY OF BORG Design CANNOT BE GRATER THAN THE ACTUAL AMMOUNT OF MONEY PAID FOR PURCHASING THE PROGRAM.

8. Miscellaneous 
This Agreement is settled by Romanian laws. If any of the stipulations of this Agreement should prove to be illegal, null, or by any other means unenforceable under applicable law, then the availability or applicability of its other stipulations cannot be affected. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Borg Design replacing and nullifying any other prior proposal or agreement (written or verbal) regarding the contents of this Agreement.  




Licenta de Utilizare 

Acord de Licenta pentru Programul Informatic Lista Firme

Prezentul document este un Acord de Licenţă între dumneavoastră şi societatea Borg Design. Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile acestui Acord înainte de a instala programul. Instalarea programului implică faptul că acceptaţi termenii şi condiţiile prezentului Acord. 
În caz că nu acceptaţi termenii şi condiţiile prezentului Acord NU instalaţi programul şi returnaţi distribuitorului în termen de 14 zile de la achiziţionare întregul pachet (CD, cheie USB, documente, ambalaj)  Distribuitorul vă va restitui în totalitate suma de cumpărare. 

1. Drepturi de Autor
Acest program informatic ("programul") este proprietatea societăţii Borg Design. Acest program este protejat de convenţiile internaţionale şi de legislaţia României referitoare la drepturile de autor, precum şi de prevederile comerciale internaţionale.

2. Licenţa 
Borg Design vă dă dreptul de a folosi programul pe un singur calculator personal, un terminal sau o singură staţie de lucru a unei reţele locale la un moment dat. Utilizarea concomitentă a programului pe un terminal suplimentar sau staţie de lucru suplimentară a unei reţele locale necesită obţinerea altei licenţe de la Borg Design, implicit a unei chei USB suplimentare.
În cazul licenţelor de utilizare în reţea, aveţi dreptul de a utiliza programul pe un număr de staţii din reţea, corespunzător tipului de licenţă.

3. Restricţii Referitoare la Copiere
A. Acest program şi documentaţia scrisă care îl însoţeste constituie proprietatea societăţii Borg Design şi sunt protejate de drepturile de autor. Puteţi efectua o copie de rezervă sau de arhivare a programului. Orice altă copie a programului sau a documentaţiei scrise este interzisă în mod expres.
B. Nu aveţi dreptul să decompilaţi, dezasamblaţi, decriptaţi, copiaţi, transferaţi sau să încercaţi să reconstituiţi codul sursă al acestui program.
C. Nu aveţi dreptul să accesati baza de date inclusă în program altfel decât prin intermediul interfeţei executabile a acestuia.

4. Restricţii Referitoare la Utilizarea Datelor
A. Este interzisă utilizarea datelor pentru vânzare, închiriere sau în folosul unei terţe părti fără acordul scris al Borg Design.
B. Nu aveţi dreptul de a publica date obtinute cu ajutorul acestui program.
C. Este interzisă copierea datelor din program, acestea putând fi exploatate doar prin intermediul facilităţilor implementate conform versiunii de program şi tipului acesteia.
D. Este interzisă printarea din program pe imprimante virtuale. Numarul de firme al caror date poate fi printat este limitat la 5% din totalul companiilor incluse pentru licenta Profesional si la 15% pentru licenta Gold. 
E. Prin licenta de program nu se transmite si acordul firmelor inscrise in baza de date de a primi comunicari comerciale.

5. Durata 
Prezenta licenţă este în vigoare până la data când va fi reziliată sau când societatea Borg Design nu va mai avea drepturi asupra programului. Puteţi să o reziliaţi oricând prin distrugerea tuturor copiilor programului. Orice încălcare din partea dumneavoastră a prevederilor acestui Acord de Licenţă va îndreptăţi societatea Borg Design să rezilieze în mod automat prezenta licenţă fără notificarea prealabilă. În caz de reziliere, veţi avea obligaţia să distrugeţi toate copiile programului (inclusiv toate părţile sale modificate sau fuzionate, sub oricare formă) şi să returnaţi în termen de 10 zile cheia de protecţie USB.

6. Limitarea Garanţiei 
A. Borg Design garantează că, pentru o utilizare normală în primele nouăzeci (90) de zile ulterioare cumpărării, CD-ul şi cheia USB nu conţin nici un defect material sau de fabricaţie. Dacă un defect apare în această perioada din motive neimputabile utilizatorului, contactaţi Borg Design pentru înlocuirea în termen de garanţie.
B. ÎN AFARĂ DE GARANŢIA EXPRESĂ DESCRISĂ ÎN ACEST ACORD, BORG DESIGN NU OFERĂ, PENTRU AMBALAJ ŞI DOCUMENTAŢIA ÎNSOŢITOARE, NICI O GARANŢIE FORMALĂ SAU TACITĂ DE ADAPTABILITATE LA O ANUMITĂ UTILIZARE, NICI DE CALITATE COMERCIALĂ A PRODUSULUI. NICI O INFORMAŢIE SAU SFAT ACORDATE DE SOCIETATEA BORG DESIGN PRIN DISTRIBUITORII, AGENŢII SAU SALARIAŢII SĂI NU POATE CONSTITUI OBIECTUL UNEI GARANŢII. 
C. Sub rezerva prevederilor articolului 6-A, întreaga responsabilitate a societăţii Borg Design şi singurul remediu corespunzator vor fi, la alegerea societăţii Borg Design, fie restituirea sumei plătite, fie înlocuirea/repararea produsului în condiţiile în care produsul se returnează către Borg Design însoţit de documentele fiscale de cumpărare.
D. Societatea Borg Design nu oferă nici o garanţie privind exactitatea datelor incluse în program, gradul de completare sau în ceea ce priveşte actualizarea periodică a acestor informaţii.

7. Absenţa Răspunderii pentru Daune Indirecte 
SOCIETATEA BORG DESIGN NU VA PUTEA ÎN NICI UN CAZ SĂ FIE RĂSPUNZĂTOARE DE NICI UN FEL DE DAUNĂ, INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE DATE SAU ORICE ALTĂ PIERDERE FINANCIARĂ, SAU DE NICI O ALTĂ DAUNĂ ACCIDENTALĂ SAU INDIRECTĂ, DECURGÂND DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA PROGRAMUL, DIN INCAPACITATEA DE A FOLOSI PROGRAMUL SAU DOCUMENTAŢIA, SAU DIN MODUL ÎN CARE LE FOLOSIŢI PE ACESTEA, CHIAR DACĂ SOCIETATEA BORG DESIGN A FOST PREVENITĂ DE EVENTUALITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN ORICE SITUAŢIE, RĂSPUNDEREA SOCIETĂŢII BORG DESIGN NU VA PUTEA DEPĂŞI SUMA PLĂTITĂ EFECTIV PENTRU CUMPĂRAREA PROGRAMULUI.

8. Diverse 
Acest Acord este reglementat de legislaţia României. Dacă oricare dintre prevederile acestui Acord s-ar dovedi ilegală, nulă sau, pentru oricare motiv, inaplicabilă, atunci nu vor fi afectate validitatea sau aplicarea celorlalte prevederi ale sale. Prezentul Acord constituie formularea completă a acordului dintre societatea Borg Design şi dumneavoastră şi înlocuieşte şi anulează orice propunere sau comunicări prealabile, scrise sau orale, referitoare la conţinutul acestui Acord.



