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 Programový systém URBIS® je súbor programov, ktoré sú chránené podľa autorského 

zákona. 

 Systém URBIS®  je dodávaný na originálnych nosičoch dát, ktoré autorizovane 
nahrala firma MADE, spol. s r.o. 

 Výrobca prevádza na užívateľa právo na používanie programového systému URBIS®  
na jednom databázovom serveri, na jednej lokálnej počítačovej sieti (sieťová verzia), 
pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. 

 Užívateľ tejto licencie sa zaväzuje využívať URBIS® na plnenie vlastných úloh, 
neprevádzať získané oprávnenie na inú osobu, nepožičiavať a neprenajímať alebo iným 
nedovoleným spôsobom nakladať so systémom URBIS® a jeho aktualizáciami. 
Prípadné postúpenie užívacieho práva tretej osobe musí byť dohodnuté zmluvou 
s dodávateľom systému URBIS®. 

 Užívateľ tejto licencie nesmie akýmkoľvek spôsobom URBIS® alebo jeho časť modifikovať 
alebo prekladať. Nesmie používať disasemblovanie, dekompiláciu, ani iné metódy 
reverzného inžinierstva. 

 
 
TECHNICKÉ PODMIENKY 

 Programové vybavenie je prevádzkovateľné na všetkých počítačoch PC AT úplne 
kompatibilných s IBM, vybavených min. procesorom PENTIUM, min. 256 MB RAM, 
pod operačným systémom min. Microsoft Windows XP. 

 
 
ZÁRUKA A REKLAMÁCIE 

 Dodávateľ ručí za zhodnosť programu s platnou legislatívou v okamihu distribúcie.  

 Záruka na kvalitu nosičov dát je 1 mesiac odo dňa inštalácie. Kvalitou nosiča sa rozumie 
prečítanie média a všetkých súborov obsiahnutých na tomto médiu v mechanike počítača. 
Ak sa prejaví v tejto lehote vada nosičov, dodávateľ na vlastné náklady tieto nosiče 
obratom vymení a záruka začína bežať znovu.  

 Odberateľ sa zaväzuje oznamovať poruchy programu písomne resp. faxom na adresu 
resp. faxové číslo dodávateľa. Pre urýchlenie riešenia problému môže odberateľ oznámiť 
poruchu programu aj e-mailom na adresu dodávateľa uvedenú v Kúpnej zmluve. 

 Funkcia programu mimo rámec dodanej dokumentácie ani nevhodnosť programu 
pre dosiahnutie cieľov odberateľa nie sú dôvodom na uplatnenie reklamácie.  

 Dodávateľ neručí za bezpečnosť dát a nezodpovedá za závady, ktoré preukázateľne 
nevzniknú jeho pracovným zásahom alebo vzniknú v dôsledku neposkytnutia informácií 
odberateľom.  

 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym používaním programových 
produktov alebo chybným nakladaním s nimi, prípadne neoprávneným pozmeňovaním, 
inštalovaním, kopírovaním alebo iným neoprávneným použitím. Dodávateľ neručí 
za prípadné škody či náklady, ktoré vznikli nesprávnym používaním tohto programového 
vybavenia. 

 
 


