RAR ÉS WinRAR
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC-SZERZŐDÉS
Ez a szerződés a win.rar GmbH által kibocsájtott dokumentum alapján készült.
Fordítási eltérések esetén az angol nyelvű változat mérvadó.
Az eredeti, angol nyelvű dokumentum a https://www.win-rar.com/winrarlicense.html címen található.
A következő megállapodás a RAR és WinRAR archiváló program - továbbiakban "szoftver" felhasználásáról a win.rar
GmbH, a "licenctulajdonos" és
minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki a szoftvert telepíti, hozzáfér, vagy bármilyen más módon használja - a
továbbiakban "felhasználó" között, az alábbi feltételekkel jön létre.

1.

A RAR és WinRAR szerzője és a szerzői jog tulajdonosa Alexander L. Roshal (Oroszország). A jogtulajdonos az
egész világra szóló kizárólagos képviseleti joggal ruházza fel a win.rar GmbH-t (Németország, 10117 Berlin,
Marienstrasse 12.) A win.rar GmbH jogosul a licencek értékesítésére, terjesztésére, a program publikálására a
nyilvánosság felé.

2.

A szoftver megvásárlása előtt szabadon kipróbálható. Ebben az értékesítési modellben bárki ingyenesen
használhatja a szoftvert a telepítésétől számított negyven napig. Ezt követően a további használathoz a szoftvert
felhasználó köteles megvásárolni. Felhasználó a vásárlással nem tulajdonjogot, hanem felhasználói jogot szerez.

3.

A szoftver eredeti, módosítatlan kipróbálási példánya (telepítőkészlete) szabadon birtokolható, másolható,
terjeszthető az alábbi kivételekkel.
a.

Az UnRAR (csak kicsomagolásra képes modulok) kivételével tilos terjeszteni a szoftver telepített
példányát, vagy annak részleteit, vagy a telepítőkészlet részleteit a win.rar GmbH írásos engedélye nélkül.

b.

A szoftver, vagy telepítőkészlete, nem terjeszthető más programcsomag részeként. A telepítőkészlet
kizárólag módosításoktól mentes eredeti formájában, ingyenesen, önállóan terjeszthető. A letölthetőség
biztosítása nem köthető a felhasználói adatok megadásához.

c.

A WinRAR telepítést tilos más programokkal párosítani, program módosítás útján összekapcsolni, különös
tekintettel tiltott bármely letöltő-, telepítőprogramokkal való bármilyen összekapcsolása a win.rar GmbH
írásbeli engedélyének hiányában.

d.

Különösen tiltott a szoftver illegális módosításával történő regisztrált példánnyá “élesítése” (hack, crak),
ill. kulcsfájl generáló program mellékelése.
Nem engedélyezett a letöltést biztosító személyre, vagy jogi személyre utaló bármilyen leírás, logó, stb.
elhelyezése, csatolása.

e.

A fenti szabályok bármelyikének megsértése a felhasználói jog azonnali és automatikus elvesztésével jár.

4.

A szoftver regisztrálatlan verziója indításakor vásárlási emlékeztető ablakot jeleníthet meg. A szoftver verziójától,
konfigurációjától függően ez az ablak előre definiált szövegeket, weboldal címeket, letöltési linkeket tartalmazhat,
mint pl. licencelési, vásárlási információkat, vagy más, a gyártó által kiválasztott anyagokat, beleértve a reklámokat
is. Az ajánlott weboldalak betöltésekor a böngészőben történő megjelenítéséhez a HTTP protokoll szerinti
technikailag minimálisan szükséges, a böngészőre vonatkozó adatok kerülnek átvitelre.

5.

A licenc az „adott állapotú” szoftverhez biztosít felhasználónak jogokat. Felhasználó a szoftvert saját felelősségére
használja. Sem a szerző, sem a licenctulajdonos, sem értékesítő partnere nem nyújt semmiféle garanciát,
szavatosságot. Nem vállalnak felelősséget a szoftver rendeltetésszerű, nem rendeltetésszerű használatából, hibás
programműködésből eredő adatvesztésért, bárminemű kárért, elmaradt haszonért.

6.

A szoftver tipikus licencelési formái:
a.

egy felhasználós licenc, a felhasználó egy licencet vásárol egy számítógépre
A magánszemély felhasználó jogosult az egy felhasználós licencét az összes, birtokában lévő
számítógépen, mobil eszközön használni (USB, hordozható eszközökön is).

b.

Az üzleti felhasználó minden számítógép, mobil eszköz után köteles licencet vásárolni, melyekre a
szoftvert telepítette, vagy más módon használni képes.

c.

Többszörös licenchasználat. Amennyiben az üzleti felhasználó, és/vagy alkalmazottjai egy számítógépen
több felhasználói fiókot használnak, ennek megfelelő számú licenc vásárlására kötelezettek.

Hálózatos (kliens/szerver) környezetben minden munkaállomásra licencet kell vásárolni, melyen a szoftver
telepítve van, vagy azt más módon elérni képes, használni tudja.
Minden ilyen munkaállomás licencköteles attól függetlenül, hogy a szoftvert egy időben hányan használják.
Például ha a hálózatban kilenc számítógépen szeretné használni a szoftvert, akkor kilenc licencet kell
vásárolnia.
A licencet megvásárló felhasználó nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a licencet a licencek számának
megfelelően, a törvényi előírásoknak megfelelően egy, vagy több számítógépen használja.

7.

A licencdíjon felül felhasználót nem terheli további fizetési kötelezettség az általa készített RAR archívumok,
önkicsomagoló állományok terjesztéséért, továbbításáért.
A licenc tulajdonosa (felhasználó) szabadon használhatja a szoftvert archívumok, önkicsomagoló (SFX) archívumok
készítésére, terjesztésére.

8.

A szoftver semmilyen formában sem adható bérbe, nem lízingelhető, viszont átruházható másra, amennyiben az új
felhasználó elfogadja jelen szerződést. Utóbbihoz a jogtulajdonos írásbeli beleegyezése is szükséges.

9.

Licencvásárlás részleteiért kérjük, olvassa el a szoftver által telepített order.htm állományt.

10. Felhasználó nem jogosult a szoftver módosítására, másolására, emulálására, klónozására, bérbeadására,
lízingelésére, átruházás helyett eladására. Tilos a szoftver bárminemű visszafejtése, elemzése, a teljes szoftver, vagy
bármely részének átadása másoknak a jelen szerződésben részletezek kivételeken felül. Bármilyen ilyen
jogosulatlan felhasználás a licenc azonnali és automatikus elvesztésével jár, polgári és/vagy büntető eljárást vonhat
maga után.
A RAR bináris kód, a WinRAR bináris kód, az UnRAR forráskód, az UnRAR bináris kód a szerzői jog védelme
alatt áll, írásos engedély hiányában tilos a programkódot visszafejteni, elemezni, a RAR tömörítési eljárást
felderíteni.
A szoftver más jogtulajdonosok által fejlesztett, vagy tulajdonolt komponenseket is használhat. További részletekért
olvassa el az "Acknowledgments" fejezetet a Segítség menüpont alatt, vagy az acknow.txt szöveges fájlt más RAR
verziókban.
11. Ez a licencszerződés kizárólag a német jog szerint értelmezhető. Ha Ön kereskedő, a win.rar GmbH berlini és
németországi székhelyű bíróságai kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek a jelen licencszerződéssel kapcsolatban
felmerült viták és érvényességük tekintetében.
12. A szoftver telepítése és használata a licenc feltételeinek elfogadását jelenti. Ha nem ért egyet a licenc feltételeivel,
törölje le az összes szoftverfájlt a tárolóeszközről, és szüntesse meg a szoftver használatát.

