CONDIÇÕES DA LICENÇA
Este acordo contém as condições de licença e uma garantia para os software´s desenvolvidos pela Innux Technologies. No caso de não estar de acordo com as condições da licença
de utilização, devolva a solução e reporte ao seu revendedor distribuidor, da não-aceitação das condições abaixo descriminadas.
A Instalação ou utilização do licenciamento Innux, de quaisquer dos nossos softwares é por si, uma aceitação as condições de licenciamento:

1. NOTA INTRODUTÓRIA
A propriedade objecto desta licença de utilização, incluindo os direitos de propriedade intelectual pertencem à Innux TECHNOLOGIES, LDA.,
incluindo o software, manuais, e qualquer outro material que acompanhe a entrega do produto.
A INNUX TECHNOLOGIES, LDA. concede à designada por CLIENTE, uma licença exclusiva e não transferível, para utilizar o software autorizado,
em ambiente monoposto e/ou multiposto. O licenciamento é efetuado por número de série e código de registo associados ao NIF do
CLIENTE.
O número de instalações ilimitadas do produto é exclusivamente para serem utilizadas ao abrigo desta licença. Cada número/ registo
permite a instalação numa base de dados .

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DESTA LICENÇA
Ao abrigo desta licença, o CLIENTE pode executar o número de instalações que pretender, mas restrito apenas à unidade orgânica, serviço
ou departamento que o adquiriu. Esta licença exclui a instalação e utilização do programa por serviços dependentes da instituição cliente.
Esta licença não concede ao Cliente nenhum tipo de formação, desenvolvimentos adicionais, adaptações do programa, atualizações
decorrentes de novas exigências e/ou alterações legais, assistência técnica (no local ou remota), novas versões ou quaisquer outros bens
ou serviços, além dos adquiridos e requisitados à Innux Technologies, Lda.

3. RESTRIÇÕES DE REPRODUÇÃO
O software objeto desta licença pode ser copiado apenas um única vez e apenas como segurança.

4. COMUNICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES POR PARTE DO CLIENTE
O CLIENTE comunicará as condições deste acordo a todas as pessoas empregadas por ele, ou sob a sua direção ou controle, que utilizem
o software autorizado.

5. CUMPRIMENTO POR PARTE DO CLIENTE E USO NÃO AUTORIZADO
O CLIENTE compromete-se a efetuar o possível para assegurar que as pessoas por ele empregadas ou sob a sua direção ou controle que
utilizem o software autorizado, cumpram as condições deste acordo de licença, incluindo sem restrições, a proibição de utilizar qualquer
parte do software autorizado, com a finalidade de decifrar o seu código fonte. Se o CLIENTE tiver conhecimento de que o software autorizado
está a ser utilizado por outros sem autorização, por este acordo, deverá utilizar todos os meios ao seu alcance, para que cesse
imediatamente essa utilização indevida. O cliente deverá notificar por escrito à Innux Technologies sempre que se verificar a utilização não
autorizada do software.

6. SOFTWARE DE TERCEIROS
O software autorizado está protegido por direitos de autor e outros direitos de propriedade da Innux TECHNOLOGIES. Caso o software seja
utilizado por terceiros, dependentes do CLIENTE, este poderá ser diretamente responsabilizado pelos atos levados a cabo pelos mesmos,
desde que não esteja a ser cumprido o disposto neste acordo de licença.

7. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
A INNUX TECHNOLOGIES não concede nenhuma outra garantia do software e fica expressamente excluída toda a sua responsabilidade, por
infração de outra garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo toda a responsabilidade por perda ou dano indireto ou consequente
(incluindo perda de dados) que se produzir em relação ao uso do software autorizado. A INNUX TECHNOLOGIES não responderá por qualquer
garantia ou representação realizada por pessoas alheias à mesma.

8. SELEÇÃO DO SOFTWARE AUTORIZADO PELO CLIENTE
O CLIENTE é o único responsável pela seleção quanto à idoneidade do software autorizado no intuito de obter os melhores resultados.
____________________________
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