BALANCE LIFE
Software pentru business-ul dumneavoastră !
Nr. înreg. …/ data

Către …………………

LICENŢĂ
BALANCE LIFE SRL, cu sediul în București, bd. Gheorghe Șincai, nr. 15, bloc 5A, ap. 19,
sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7911/2015 având CIF 34708711 dă
dreptul …………., cu sediul în ………………………………………….. înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. …….., având CIF: …………., de a folosi 1 (una) licență pentru programul
GstarCAD ………….. cu activare software/hardware. Licența având codul de activare (serial
number ) ……………………………………………. /Licența este însoțită de un dispozitiv de
activare de tip USB (USB Dongle - cheie USB - seria … ), este valabilă pe o perioadă
nedeterminată începând cu data …………… și a fost achiziționată cu factura seria … nr. …..
din …………...
Licența nu poate fi înstrăinată (prin vânzare, donație, închiriere etc.) decât cu acordul
nostru.

Administrator,
…………………….
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BALANCE LIFE
Software pentru business-ul dumneavoastră !
IMPORTANT: Această licenţă de utilizare reprezintă acordul legal între utilizator
și BALANCE LIFE S.R.L. privind produsele informatice livrate. Prezenta licenţă se referă la
software-ul pentru calculator, dispozitivele de stocare a kit-urilor de instalare şi a documentaţiei
de utilizare.
Prin instalarea, copierea sau utilizarea acestui software se presupune că sunteţi de acord
cu termenii acestei licenţe.
Produsul software este protejat de legea drepturilor de autor nr.8/1996 şi indiferent de
forma de prezentare sau suportul informaţional constituie proprietatea intelectuală
a
producătorului.
Pe baza acestei licenţe utilizatorul are următoarele drepturi şi limitări:
a) Drepturi:
- poate instala sau utiliza acest produs informatic în conformitate cu condiţiile de livrare;
- dacă produsul este prevăzut cu facilităţi pentru reţea, acesta poate fi utilizat pe atâtea
calculatoare câte sunt prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare/factură/nota de licenţă;
- produsul poate fi stocat pe suport extern în vederea arhivării acestuia drept copie de siguranţă:
- documentaţia de utilizare poate fi copiată şi multiplicată doar pentru utilizare proprie.
b) Limitări:
Este interzisă cu desăvârşire:
- încercarea de decompilare, dezasamblare precum şi accesul în zone ale produsului în care
furnizorul nu a prevăzut proceduri automate de acces;
- separarea produsului în componente. Această licenţă acţionează ca un tot unitar.
- duplicarea, închirierea sau plasarea produsul în sistem leasing de către utilizator.
Produsul poate fi înstrăinat numai împreună cu toate drepturile rezultate din prezenta licenţă.
Produsul va fi transferat împreună cu toate părţile componente, suportul de stocare,
documentaţia de utilizare, up-grade, versiunile anterioare, prezenta licenţă şi toate copiile de
siguranţă ale acestuia, numai în condiţiile în care noul proprietar este de acord cu prevederile
prezentei licenţe. După înstrăinarea produsului fostul proprietar nu mai deţine nici un drept de
utilizare asupra acestuia.
Prin cumpărarea licenţei de utilizare beneficiarul este limitat la dreptul de folosinţă a
acesteia. În consecinţă, orice modificări făcute sistemului de către utilizator aparţin
producătorului, care se bucură de toate beneficiile ce decurg din folosinţa lor, dacă cel care a
făcut modificările nu aduce dovada unei convenţii scrise încheiate cu producătorul privind
permisiunea efectuării modificărilor sau îmbunătăţirilor şi drepturile ce revin în urma efectuării
acestora.

Balance Life s.r.l. - Bucureşti C.I.F. : 34708711 Nr. Ord. Reg. Com. : J40/7911/2015
Sediul: București, bd. Gheorghe Șincai, nr. 15, sector 4 Tel: 0741.173.033
site: www.gstarcad.ro ; e-mail: office@gstarcad.ro

