LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING (LKLL)
ABBYY® FineReader® 14
Tähtis! Lugege järgmised tingimused hoolikalt läbi enne ABBYY ® FineReader® 14 (edaspidi
TARKVARA) paigaldamist, kopeerimist ja/või muul viisil kasutamist. TARKVARA paigaldamine,
kopeerimine või muul viisil kasutamine tähendab, et olete käesolevate tingimustega nõustunud.
See lõppkasutaja litsentsileping (edaspidi nimetatud ka „LKLL”) on õiguslik leping teie kui lõppkasutaja,
kes on saanud või kasutab TARKVARA, ja ABBYY vahel.
Käesolev LKLL jõustub, kui kinnitate oma nõusolekut olla seotud selle tingimustega, valides nupu
„nõustun litsentsilepingu tingimustega”, mis kuvatakse pärast nupu „edasi” valimist ja TARKVARA
installimisel või siis, kui te TARKVARA installite, kopeerite või mis tahes viisil TARKVARA kasutama
hakkate. Mis tahes sellise toiminguga te kinnitate, et olete käesolevat litsentsilepingut lugenud ja mõistate
seda ning nõustute selle tingimustega. Kui te ei nõustu käesoleva litsentsilepingu tingimustega, siis ärge
TARKVARA kasutage, keelake see, eemaldage see oma süsteemist ja hävitage oma TARKVARA
koopiad. See LKLL on siduv kogu TARKVARA kasutamise perioodi ajaks, kui LKLL-is või teie ja ABBYY
või ABBYY Partneri vahelises kirjalikus lepingus pole teisiti kokku lepitud, ja võib oleneda litsentsi
ulatusest nagu on kirjeldatud selles LKLL-is.
TARKVARA on kaitstud autoriõiguse seaduste ning rahvusvaheliste lepingute sätetega ja mõned selle
osad on kaitstud patendi- ja ärisaladuste seadustega. Sellega nõustumine tähendab, et käesoleval LKLLil on samasugune õiguslik toime kui mis tahes muul teie poolt allkirjastatud lepingul. Sellel LKLL-il on teie
suhtes täitmisele pööratav toime.
Kui TARKVARAGA kaasneb eraldi kirjalik paberkoopia litsentsilepingust ABBYY või ABBYY Partneriga,
mis reguleerib TARKVARA kasutamist ja juhul, kui selle LKLL-i teksti ja litsentsilepingu kirjaliku
paberkoopia vahel on mis tahes vasturääkivus, loetakse ülimuslikuks eraldi litsentsilepingu kirjaliku
paberkoopia tekst.
LKLL võib olla saadaval erinevates keeltes. Ingliskeelse LKLL-i ja muukeelsete LKLL-ide vahel võib olla
vasturääkivusi või tõlgendamise erinevusi. Ühtluse tagamiseks ja kahetimõistetavuste vältimiseks kehtib
LKLL-i ingliskeelne versioon LKLL-iga seotud vaidluste, nõuete või kohtuasjade korral selle
tõlgendamisel, jõustamisel või mis tahes muul viisil.

Mõisted
„ABBYY” tähendab
ABBYY USA Software House Inc., registreeritud aadressil 890 Hillview Court, Suite 300,
Milpitas, California, 95035, USA, kui rakendub käesoleva LKLL-i punkt 16.1;
ABBYY Japan Co., Ltd., registreeritud aadressil 2-5-14 Shin-Yokohama, Kohoku-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033, Jaapan, kui rakendub käesoleva LKLL-i punkt
16.2;
ABBYY Europe GmbH, registreeritud aadressil Landsberger Str. 300, 80687 München,
Saksamaa, kui rakendub käesoleva LKLL-i punkt 16.3;
ABBYY UK Ltd., registreeritud aadressil Centrum House, 36 Station Road, Egham,
Surrey, TW20 9LF, Ühendkuningriik, kui rakendub käesoleva LKLL-i punkt 16.4;
ABBYY PTY Ltd., registreeritud aadressil Citigroup Building’, Level 13, 2-26 Park Street,
Sydney NSW 2000, Austraalia, kui rakendub käesoleva LKLL-i punkt 16.5;
ABBYY LLC, registreeritud aadressil ul. Otradnaya, dom 2B, building 6, office 12,
127273, Moskva, Venemaa, kui rakendub käesoleva LKLL-i punkt 16.6;
ABBYY Software House Ukraine, registreeritud aadressil 31, Degtyarevskaya st., Kiev,
Ukraina, 03057, kui rakendub käesoleva LKLL-i punkt 16.7;
ja kõigil muudel juhtudel ABBYY Solutions Ltd., registreeritud aadressil Michail Karaoli 2,
Egkomi CY 2404, Nicosia, Küpros.
„ABBYY Partner” tähendab juriidilist isikut või isikut, kellele ABBYY on andnud litsentsi TARKVARA
litsentsitud koopiate lõppkasutajatele edasi müümiseks ja levitamiseks, kas otse või

oma edasimüüjate või levitajate kaudu.
„Aktiveerimine" tähendab protsessi, mil kontrollitakse teie seerianumbri kehtivust ja et see poleks tegev
enamas arvutis, kui lubab teie litsentsi reguleerimisala. Teie olete TARKVARA lõppkasutajana kohustatud
seda protsessi teostama, et kinnitada oma volitusi TARKVARA lõppkasutajana. TARKVARA tuleb pärast
paigaldamist aktiveerida; muidu see ei tööta või töötab piiratud aja jooksul ja piiratud funktsionaalsusega
ning lakkab ette teatamata töötamast, kui nimetatud piiranguaeg möödub.
„Arvuti” tähendab konkreetset füüsilist või virtuaalset masinat, millel võib olla üks või mitu
keskprotsessorit (CPU - central processing unit) ja töötav operatsioonisüsteem. Kõik muudatused arvuti
konfiguratsioonis või koosseisus (sh kõvaketta vormindamine ja operatsioonisüsteemi uuesti
paigaldamine) võivad põhjustada seda, et arvutit koheldakse litsentsimisel uue arvutina
„Intellektuaalomandi õigused” tähendavad intellektuaal- ja tööstusomandi õigusi ja hõlmavad õigusi
järgmisele: (i) leiutised, avastused ja patendikirjad, sh nende rakendused, uusväljaanded ja järjed ning
osalised järjed; (ii) autoriõigused; (iii) disainilahendused ja tööstusdisainilahendused; (iv) kaubamärgid,
teenindusmärgid, toodete esitlemisega seotud jms õigused; (v) oskusteave, ärisaladused ja
konfidentsiaalne teave; (vi) integraallülituste topograafia õigused ja pooljuhtskeemide õigused; ja (vii)
muud omandiõigused.
„Litsents” tähendab teile ABBYY poolt antud mitteerandlikku piiratud õigust TARKVARA installimiseks ja
funktsionaalseks kasutamiseks vastavalt selle LKLL-i tingimustele.
„Seerianumber" tähendab teie litsentsi või mitme sarnaste parameetritega litsentsi kordumatut tunnust.
„TARKVARA" tähendab ABBYY tarkvara ABBYY FineReader 14, sealhulgas selles manustatud mis
tahes ja kõiki tarkvara osi või mis on tehtud kättesaadavaks internetis või muul viisil, sealhulgas, kuid
mitte ainult, käivitusfail, spikker, demo, näidis ja muud failid; teegid, andmebaasid, näidised, seotud
meediumid (kujutised, fotod, animatsioonid, audio- ja videoosad jne), trükimaterjalid ja muud tarkvara
osad.
„Te”, „teie” ja „lõppkasutaja” tähendab mis tahes isikut ja/või juriidilist isikut, kes on selle TARKVARA
isiklikuks otstarbeks omandanud (mitte edasimüügiks) ja TARKVARA mis tahes tegelikku kasutajat.

1. Litsentsist tulenevad õigused
1.1

Vastavalt käesoleva LKLL-i tingimustele annab ABBYY teile piiratud mitteerandliku
litsentsi TARKVARA installimiseks ja funktsionaalseks kasutamiseks kooskõlas litsentsi
piirangute ja reguleerimisalaga, nagu see võib olla sätestatud käesolevas LKLLis,
tarkvara ja/või riistvara litsentsivõtmetes, mis on saadud ABBYYlt, TARKVARAS ja/või
eraldi kirjalikus lepingus, mis on sõlmitud teie ja ABBYY või ABBYY partneri vahel. Kõik
siintoodud sätted kehtivad nii TARKVARA kui terviku kui ka kõigi selle eraldi osade ja
lõppkasutaja dokumentatsiooni puhul, välja arvatud TARKVARASSE kaasatud kolmanda
osapoole tarkvara puhul, mis on kaetud punktis 15 täpsustatud omaenda
litsentsitingimustega. Kui teie litsentsi ulatuse kohta tekib mis tahes vaidlusi,
lahendatakse see alati teie litsentsi ulatuse piirangute suhtes soodsalt. Piirangud mis
kehtivad TARKVARA teiepoolsele kasutamisele ja teie litsentsi ulatusele, võivad muu
hulgas olla järgmised:
1.1.1

Arvutite ja üksikute kasutajate arv ning juurdepääs võrgule. Teie poolt omandatud
litsentsi kohaldamisala võib piirata arvutite arv, millele võite TARKVARA installida ja
seda kasutada, TARKVARA üksikkasutajate arv ja juurdepääs võrgule, mis oleneb
teie poolt omandatud litsentsi liigist. Teie poolt omandatud litsentsi liik on
määratletud eraldi kokkuleppes teie ja ABBYY või ABBYY partneri vahel ja
seerianumbris. Pärast TARKVARA installimist võite näha oma litsentsi tüüpi
TARKVARALIIDESE spikri menüüs.

1.1.1.1

Kui teie litsentsi liik on „Üksikkasutaja litsents” / „Eraldiseisev” ja olete juriidiline
isik, võite paigaldada ja kasutada TARKVARA ühes arvutis, kui eraldi
kokkuleppes teie ja ABBYY või ABBYY partneri vahel või TARKVARALE
lisatud mis tahes dokumentides pole sätestatud teisiti, välja arvatud juhtudel,

kui rakendub punkt 16.6. Punkti 16.6 rakendumisel võite kasutada TARKVARA
üksnes mitteärilistel eesmärkidel oma isiklikus koduarvutis; te ei tohi
paigaldada TARKVARA arvutitesse, mille omanikuks on juriidilised isikud,
riigiorganid või -ametid või kohalikud omavalitsused; TARKVARA mis tahes
äriline kasutamine ülalmainitud üksuste, asutuste ja ametite poolt on keelatud.
Kui teie litsentsi liik on „Ühe kasutaja litsents” / „Iseseisev” ja olete füüsiline
isik, võite installida ja kasutada TARKVARA ühes lauaarvutis ja ühes
kaasaskantavas arvutis (laptop või muu kaasaskantav seade, millesse saab
TARKVARA paigaldada ja kasutada vastavalt selle süsteemi nõuetele), mis
kuuluvad teile. Te ei tohi TARKVARA kasutada mõlemas arvutis samaaegselt.
Igal ajahetkel võite kasutada TARKVARA otse arvutis, millesse see on
paigaldatud või saada juurdepääs TARKVARALE kaugjuhtimise teel
terminaliteenuste kaudu vaid ühest arvutist.
1.1.1.2

Kui teie litsentsi liik on „Mitme kasutaja litsents" / „Töökoha kohta”, võite
installida ja kasutada TARKVARA nii mitmes oma arvutis, kui mitu litsentsi
olete ostnud. Igal ajahetkel võite kasutada üht TARKVARA installitud koopiat
ainult ühest arvutist, kui ABBYYga või ABBYY Partneriga sõlmitud eraldi
lepingus või TARKVARAGA kaasnenud mis tahes dokumentides pole teisiti
määratletud.

1.1.1.3

Kui teie litsentsi liik on „Võrgulitsents” / „Samaaegne”, võite installida
TARKVARA kui tahes mitmesse omale kuuluvasse arvutisse ja kasutada
tarkvara samaaegselt nii mitmes arvutis, kui mitu litsentsi te omandasite, kui
ABBYYga või ABBYY partneriga sõlmitud eraldi lepingus või TARKVARAGA
kaasnenud mis tahes dokumentides pole teisiti määratletud.

1.1.1.4

Kui teie litsentsi liik on „Terminaliserver”, võite installida ja kasutada
TARKVARA terminaliserveris. TARKVARA üht paigaldatud eksemplari
kasutavate üksikkasutajate koguarv ei tohi ületada teie omandatud litsentside
arvu, kui pole sätestatud teisiti teie ja ABBYY või ABBYY partneri vahelises
eraldi kokkuleppes või tarkvaraga kaasas olevates mis tahes dokumentides.

1.1.2

Töötlemismaht. Mahuüksuste arv (nt leheküljed, sõnad, sümbolid), mida võidakse
TARKVARAGA töödelda, nagu see on litsentsis sätestatud, võib olla piiratud ühel
või mitmel viisil nagu töödeldavate mahuüksuste arvu piirangud teatud ajaperioodide
jooksul (igakuiselt või -aastaselt) või töödeldavate mahuüksuste koguarv. Lehekülje
või muu mahuüksuse suurus võib samuti olla piiratud.

1.1.3

Kestus. TARKVARA kasutamine võib olla piiratud teatud ajavahemikuga, kui see on
sätestatud litsentsis. TARKVARA ei tohi kasutada selle ajavahemiku möödumisel.

1.1.3.1

1.2

Kui te omandasite tarkvara tellimuse alusel, siis kehtivad lisaks punktides
1.1.1, 1.1.2 ja 1.1.3 sätestatud piirangutele ka järgmised piirangud. Võite
kasutada TARKVARA piiratud tellimisperioodi vältel. Teie tellimisperiood võib
uueneda automaatselt uuendamise päeval seni, kuni te oma tellimuse
tühistate. Pärast teie tellimisperioodi möödumist pole tarkvara enam kasutatav
või on kasutatavus piiratud, kuni te maksate oma tellimuse uuendamise eest.
Maksekuupäev märgib uuendatud tellimisperioodi algust. Teil on igal ajal
võimalus oma tellimus tühistada, külastades oma konto halduse lehekülge või
võttes ühendust ABBYYga või selle ABBYY partneriga, kellelt algselt oma
tellimuse ostsite. Kui oma tellimuse tühistate, saate TARKVARA kasutada oma
tellimisperioodi lõpuni. Ükski makse pole tagastatav, kui eraldi kirjalikult
sõlmitud kokkuleppes teie ja ABBYY või ABBYY partneri vahel pole määratud
teisiti. TARKVARA tellimuse alusel kasutamise täiendavad tingimused võivad
olla piiritletud täiendavas lepingus teie ja ABBYY või ABBYY partneri vahel,
mille peate heaks kiitma enne TARKVARA hankimist (ostmist) tellimuse alusel
kasutamise jaoks.

Kinnitate, et TARKVARA on kaitstud volitamata kopeerimise ja piiramatu kasutamise eest
ning võib sisaldada seerianumbrit, mis sellise kaitse tagab ja nõustute, et TARKVARA
kasutab kõiki selliseid kaitsemehhanisme. Teie seerianumber võib nõuda aktiveerimist ja
saadaolevate aktiveerimiste arv võib olla piiratud. Täiendavaid aktiveerimisi võib taotleda

ABBYY tehnilise toega ühendust võttes kogu teie omandatud (ostetud) TARKVARA
versiooni tehnilise toe kestuse vältel, nagu on sätestatud punktis 7.
1.3

Kõik õigused, mida teile selgesõnaliselt ei anta LKLL-is, jäävad ABBYY-le. Käesolev
LKLL ei anna teile mingeid õigusi ühegi ABBYY kaubamärgi suhtes.

1.4

Kui kohaldub punkt 16.6 ja olete füüsiline isik, võite kasutada tarkvara igal pool maailmas.
Kui kohaldub punkt 16.6 ja olete juriidiline isik, võite TARKVARA soetada (osta) vaid
riigis, kus juriidilisel isikul on registreeritud harukontor ja esinduskontorid, kui pole teisiti
määratletud eraldi kirjalikus lepingus, mis on sõlmitud teie ja ABBYY vahel. Juriidilise
isiku või selle harukontori ja esinduskontorite töötajad võivad kasutada TARKVARA
kõikjal maailmas eeldusel, et TARKVARA hangitakse ja installitakse riigis, kus on
registreeritud juriidiline isik või selle harukontor ja esinduskontorid.

1.5

TARKVARA või selle osade kasutamist käesoleva litsentsilepingu tingimustele
mittevastaval viisil käsitletakse kui ABBYY ja/või kolmandate osapoolte
intellektuaalomandi õiguste rikkumist, mis annab aluse käesoleva litsentsilepinguga antud
TARKVARA kasutusõiguse tühistamiseks.

1.6

Kui juurutate või kasutate TARKVARA virtuaalkeskkonnas, sealhulgas piiranguteta
VMware'i või Citrixiga, ei tohi juurdepääs TARKVARALE ega selle kasutamine mitte
kunagi ületada TARKVARA piiranguid või teile antud litsentsi reguleerimisala. Näiteks ei
tohi ühte ja sama seerianumbrit kasutada TARKVARA kasutamise ja sellele juurdepääsu
lubamiseks virtuaalkeskkonnas litsentsiga lubatust enamatele arvutitele, samuti ei tohi
TARKVARA kasutada teie litsentsiga lubatust enamate lehekülgede töötlemiseks.

1.7

Võite saada TARKVARA rohkem kui ühel andmekandjal (mitmel kandjal TARKVARA),
kaasa arvatud allalaadimised internetist. Saadud andmekandjate arvust või liigist
sõltumata on teil litsentsikohane õigus kasutada TARKVARA ainult vastavalt käesoleva
litsentsilepingu ulatusele.

2. Kasutuspiirangud
2.1 Kõik TARKVARA kasutamist reguleerivad kasutustingimused ja piirangud on esitatud
käesolevas litsentsilepingus, kui teie ja ABBYY või ABBYY Partneri vahel sõlmitud täiendav
kirjalik leping või TARKVARAGA kaasnev muu dokumentatsioon ei näe ette teisiti.
2.2 Te ei tohi sooritada ega lasta teistel isikutel sooritada järgmisi toiminguid.
2.2.1

Pöördprojekteerimine, koost lahti võtmine, pöördtransleerimine (s.t objektkoodi
taastekitamine ja lähtekoodiks teisendamine) ega muul viisil TARKVARA või selle
mis tahes osa lähtekoodi tuletamine, v.a ja ainult juhul, kui selline tegevus on sellest
piirangust hoolimata kohaldatavas seaduses otsesõnu lubatud. Kui kohaldatav
seadus selliste tegevuste piiramist keelab, ei tohi sel viisil avastatud teavet
kolmandatele osapooltele avaldada, v.a üksnes seaduses ettenähtud määral ning
sellest tuleb otsekohe ABBYYle teatada. Kogu selline teave loetakse
konfidentsiaalseks ning ABBYY ettevõttesiseseks.

2.2.2

TARKVARA ja selles sisalduvate rakenduste ja andmebaaside objektkoodi mis
tahes muutmine, kohandamine (kaasa arvatud mis tahes muudatused, mis
võimaldavad TARKVARA kasutada teie riistvaraga), v.a need, mis on TARKVARA
poolt lubatud ja dokumentides kirjeldatud.

2.2.3

TARKVARA vigade parandamine või TARKVARA tõlkimine ilma ABBYY kirjaliku
loata.

2.2.4

Käesolevas lepingus teile antud õiguste ja muude TARKVARAGA seotud õiguste
teistele isikutele rentimine, liisimine, all-litsentsimine, määramine või üle andmine ja
TARKVARA või selle mis tahes osade kopeerimise lubamine teistesse arvutitesse
(v.a punktis 2.5 kirjeldatud juhul), kui ABBYY või ABBYY partneriga sõlmitud
täiendav kirjalik leping ei näe ette teisiti.

2.2.5

TARKVARALE juurdepääsu ja/või TARKVARA kasutamise võimaldamine mis tahes
isikule, kellel puudub selleks õigus ja kes kasutavad seda teiega samas mitme
kasutajaga süsteemis, virtuaalkeskkonnas või interneti kaudu.

2.2.6

Mis tahes TARKVARAGA kaasasoleva autoriõiguse, kaubamärgi või patenditeatise
eemaldamine, muutmine või varjamine.

2.3 Te ei tohi kasutada TARKVARA tasulise või tasuta teenuse pakkumisel tuvastamisel,
teisendamisel, skannimisel või dokumendi võrdlemisel mis tahes kolmandatele osapooltele
ja/või pakkuda neile tulemusi või ligipääsu tulemustele, mis on saadud TARKVARA
kasutamisel osana muust teenusest, mille osaks on tuvastamine, teisendamine, skannimine
või dokumendi võrdlemine juhul, kui te pole sõlminud ABBYYga eraldi kirjalikku lepingut.
2.4 Te ei tohi mööda hiilida TARKVARAGA koos pakutavast TARKVARA kasutajaliidesest ega
kasutada TARKVARA mis tahes muu tarkvaraga ühise kogumina juhul, kui te pole sõlminud
ABBYYga eraldi kirjalikku kokkulepet.
2.5 Saate käesoleva TARKVARA üle anda vaid ühe korra ja alaliselt otse mõnele teisele
lõppkasutajale. Kui olete juriidiline isik, nõuab selline üleandmine ABBYYlt kirjaliku loa
saamist. Üle peab andma kogu TARKVARA (sh kõik koopiad, osad, andmekandjad,
trükised ja mis tahes värskendused) ning käesoleva litsentsilepingu. Üleandmine peab
toimuma ilma vahendajateta. Omandaja peab nõustuma käesoleva litsentsilepingu
tingimustega ega tohi käesolevat litsentsilepingut ega TARKVARA enam kellelegi teisele
üle anda. Kui annate TARKVARA üle, peate TARKVARA oma arvutist või kohtvõrgust
desinstallima.
3.

Väljalaskmiseelne, proovi- või esitlusTARKVARA
3.1 Kui TARKVARA, mille saite selle litsentsiga, on müügieelne versioon või tarkvara
beetaversioon, mis anti teile proovimiseks või tutvustamiseks, kontrollimiseks või
katsetamiseks, on piiratud funktsionaalsusega, selle nimes sisaldub „proovi ja osta”, „proov”
või „esitlus” või anti teile tasuta („piirangutega tarkvara”), kohaldub punkt 3, kuni hangite
(ostate) TARKVARA täisversiooni litsentsi. Sel määral, mil mõni selle säte on konfliktis
mõne teise selle piirangutega tarkvara litsentsilepingu tingimusega, on see punkt nende
muude mõistete ja tingimuste suhtes ülem, kuid ainult vastuolu lahendamiseks vajalikus
ulatuses.
3.2 PIIRANGUTEGA TARKVARA PAKUTAKSE TEILE „NAGU SEE ON” JA ILMA MIS
TAHES (OTSESE, KAUDSE VÕI SEADUSLIKU) GARANTII VÕI KINDLUSTUSETA.
PIIRANGUTEGA TARKVARA EI KUJUTA ENDAST ABBYY LÕPLIKKU TARKVARA JA
VÕIB SISALDADA VIGU, TÕRKEID JA MUID PROBLEEME, MIS VÕIVAD
PÕHJUSTADA SÜSTEEMI VM TÕRKEID JA ANDMETE KAOTSIMINEKUT. SUURIMAS
KOHALDUVATE SEADUSTEGA LUBATUD ULATUSES EI KOHALDU PIIRANGUTEGA
TARKVARALE ÜKSKI GARANTII JA KINNITATE SELGUSE HUVIDES, ET ABBYY
ÜTLEB LAHTI MIS TAHES GARANTIIST VÕI KOHUSTUSTEST TEIE SUHTES, KAASA
ARVATUD, KUID MITTE AINULT KAUDSETEST GARANTIIDEST NIMETUSE,
TURUSTATAVUSE, ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE, HÄIRIMATU KASUTAMISE JA
MINGIKS KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE SUHTES. SEAL, KUS EI SAA
VASTUTUSEST LOOBUDA, KUID SEDA SAAB PIIRATA, ON ABBYY JA TEMA
PARTNERITE KOGUVASTUTUS PIIRATUD VIIEKÜMNE DOLLARIGA (50 USD) VÕI
KOGUSUMMAGA, MILLE TEIE TARKVARA EES TASUSITE, KUMB IGANES ON
SUUREM.
3.3 Piirangutega tarkvara funktsionaalsus võib olla piiratud, nt on funktsioonid kasutatavad
ainult piiratud ajavahemikus ja pärast lubatud funktsionaalsuse aegumist („aeg maha”) ei
pruugi teil olla võimalik piiratud TARKVARA enam kasutada ega sellele juurde pääseda.
Pärast selle vahemiku lõppemist lõppevad ka teile LKLLiga antud õigused, kui te ei hangi
ABBYYlt uut litsentsi.
3.4 Piirangutega tarkvara, millel pole veel müügiversiooni.
3.4.1

Piirangutega tarkvara, millel pole veel müügiversiooni, kujutab endast ABBYY

konfidentsiaalset informatsiooni.
3.4.2

Kui piirangutega tarkvarast pole veel müügiversiooni, ei anna ABBYY mis tahes
otseseid ega kaudseid lubadusi ega garantiisid, ja kinnitate, et ABBYY pole lubanud
ega garanteerinud, et sellist tarkvara edasi arendatakse või selle avalik versioon
tulevikus välja kuulutatakse või saadavaks tehakse. ABBYY ei tohi võtta kasutusele
tarkvaratoodet, mis on sellise tarkvaraga sarnane või ühilduv. Vastavalt sellele
kinnitate, et sellise tarkvara teiepoolne mis tahes kasutamine, uurimine või
arendamine toimub täielikult teie omal vastutusel.

3.4.3

Nõustute andma ABBYYle piirangutega tarkvara katsetamise ja kasutamisega
seotud tagasisidet, sh aruandeid vigade ja tõrgete kohta („tagasiside”) ning andma
ABBYYle üle sellise tagasiside kõik õigused, sealhulgas õigused tagasiside
kasutamiseks, avaldamiseks ja levitamiseks.

3.4.4

Konfidentsiaalsus piirangutega tarkvara suhtes, millel veel puudub müügiversioon, ja
selle tulemused:

3.4.4.1

Nõustute mitte avalikustama kaasnevat, ABBYY poolt teile avaldatud kirjalikku,
suulist või elektroonilist teavet, mis on seotud piirangutega tarkvaraga, millel
veel puudub müügiversioon. ABBYY konfidentsiaalne teave on igasugune
teave sellise piirangutega tarkvara kvaliteedi või sellise piirangutega tarkvara
kasutamisel saadud tulemuste kvaliteedi kohta, tagasiside kohta ja mis tahes
andmete kohta teie poolt veel müügiversioonita piirangutega tarkvaras
avastatud vigade ja muude probleemide kohta.

3.4.5

Te ei avalda konfidentsiaalset teavet kellelegi. Mõiste „avaldama” tähendab mis
tahes vormis, k.a suulise kommunikatsiooni teel taastekitatud konfidentsiaalse teabe
kuvamist, kirjeldamist, kopeerimist, liisimist, laenamist, rentimist, määramist, üle
andmist või sellele ligipääsu andmist üle võrgu või muul moel mis tahes kolmandale
osapoolele.

3.4.6

Rakendate kõiki mõistlikke meetmeid, et vältida
avalikustamist ja säilitada selle konfidentsiaalsust.

3.4.7

Annate ABBYYle kohe teada, kui avastate konfidentsiaalse teabe mis tahes
avaldamise. Kui rikute ülaltoodud punktides 3.4.4.1–3.4.6 toodud tingimusi,
kompenseerite ABBYYle sellisest rikkumisest tekkinud kahjud.

3.4.8

Piirangutega tarkvara hilisema versiooni või sellise tarkvara müügiversiooni
saamisel kas siis eraldiseisva tootena või osana suuremast tootest nõustute
tagastama või hävitama kõik ABBYYlt saadud varasemad piirangutega tarkvara
versioonid.

3.4.9

Kui teile on antud piirangutega tarkvara eraldi kirjaliku lepingu alusel, kehtib
TARKVARA teiepoolsele kasutamisele ka see leping. Sel määral, mil mõni
TARKVARA eraldi kirjaliku lepingu (nagu kahepoolse mitteavaldamise leping)
tingimus on vastuolus käesoleva litsentsilepinguga, on see eraldi kirjalik leping
selliste tingimuste suhtes ülem, kuid ainult vastuolu lahendamiseks vajalikus
ulatuses.

konfidentsiaalse

teabe

4. Edasimüügiks mitte ette nähtud TARKVARA
4.1 Kui TARKVARAL on silt „Edasimüügiks mitte ette nähtud” või „NFR”, siis tohite seda
TARKVARA kasutada ainult esitlemise, kontrollimise ja katsetamise eesmärgil, sõltumata
käesoleva litsentsilepingu muudest punktidest.
5. Värskendused ja funktsionaalsuse laiendid
5.1 Kui TARKVARA sildil seisab „värskendus” või „funktsionaalsuse laiend” („laiend”), on
võimalik, et teie TARKVARA kasutamise ja litsentsi ulatuse piirangud võivad sisaldada, kuid

ei piirdu, järgmist:
5.1.1 Peate omama ABBYY poolt tuvastatud TARKVARA eelmise versiooni (värskenduse
puhul) või laiendatava väljaande (funktsionaalsuse laiendi puhul) litsentsi, selle
värskenduse või funktsionaalsuse laiendi saamise õigusena TARKVARA kasutamiseks.
5.1.2 TARKVARA, mille sildil seisab „värskendus” või „funktsionaalsuse laiend” („laiend”),
asendab ja/või täiendab toodet, mis oli teie värskenduse või funktsionaalsuse laiendi
saamise aluseks.
5.1.3 Värskenduse või laienduse tulemusel saadud toodet võite kasutada ainult kooskõlas
värskendusele või funktsionaalsuse laiendiga tarnitud litsentsilepinguga.
5.2 Kui TARKVARA sildil seisab „värskendus”, siis kinnitate, et ABBYY mis tahes võimalikud
kohustused TARKVARA eelmise versiooni toeks lõppevad kohe, kui toote värskendus on
kättesaadav.

6. Täiendused
6.1 Kui TARKVARA on sildistatud täiendusena, on võimalik, et TARKVARA kasutamise ja
litsentsi ulatuse piirangud sisaldavad, kuid ei ole nendega piiratud, järgmist:
6.1.1 Teie täienduse saamise aluseks olnud TARKVARA saab pärast täiendamist
kasutada üksnes samas arvutis kooskõlas TARKVARAGA koos tarnitud
lõppkasutaja litsentsilepingu tingimustega, kui teie kirjalikus täiendust puudutavas
eraldi lepingus ABBYY või ABBYY partneriga pole sätestatud teisiti või kui on
rakendatav käesoleva lõppkasutaja litsentsilepingu artikkel 6.1.1.1.
6.1.1.1 Eelpool nimetatud artikkel rakendub siis, kui käesoleva lõppkasutaja
litsentsilepingu alusel TARKVARA vanalt versioonilt TARKVARA värskele
versioonile täiendades on täidetud järgmised tingimused: (i) rakendub käesoleva
lõppkasutaja litsentsilepingu artikkel 16.6 ja (ii) olete ostnud täienduse
soodushinnaga, mitte TARKVARA värske versiooni tavahinnaga ning allahindluse
aluseks oli TARKVARA vana versiooni täiendamine TARKVARA värskele
versioonile. Kui mõlemad eelpool nimetatud tingimused on täidetud, lõppeb teie
õigus kasutada TARKVARA vana versiooni ja peate lõpetama selle TARKVARA
igasuguse kasutamise ning selle enda arvutist või kohtvõrgust täielikult
eemaldama, sest vastasel juhul on käesolev lõppkasutaja litsentsileping kehtetu
ning teile ei anta TARKVARA värske versiooni litsentsi enne, kui olete tasunud
täienduse eest tasutud summa ja TARKVARA värske versiooni hinna vahe.
6.1.2 Teie täienduse aluseks oleva TARKVARA kasutamine võib olla keelatud teie ja
ABBYY või ABBYY partneriga sõlmitud eraldi kirjaliku lepingu kohaselt.
7. Tehniline tugi ja hooldus
7.1 Teile võidakse pakkuda TARKVARAGA seotud tehnilise toe, hooldamise või spetsialisti
teenuseid („tugiteenused”) vastavalt kehtivale ABBYY tugiteenuste reeglitele, kuid võimalik,
et teil on õigus erineva tasemega tugiteenustele, kui on määratletud ABBYY tugiteenuste
reeglites, mis on kooskõlas teie ja ABBYY või ABBYY partneri vahel kehtiva tugiteenuseid
käsitleva kirjaliku lepinguga.
7.2 ABBYY tugiteenuste reeglite üldtingimused on avaldatud ABBYY veebisaidil
www.abbyy.com. ABBYYl on õigus muuta tugiteenuste reegleid igal ajal ja ilma ette
teatamata.
7.3 Lisaks üldistele tingimustele võib ABBYYl olla erinevatel aladel erilisi tugiteenuste reegleid,
mida võivad reguleerida eraldi lepingud.
7.4 Iga täiendav tarkvarakood ja TARKVARA osa, mille te klienditoelt tugiteenuste raames
saate, loetakse TARKVARA osaks ja sellele kehtivad käesoleva litsentsilepingu tingimused.

7.5 Tugiteenuste kasutamise õiguse saamiseks peate andma ABBYYle teavet oma riistvara
parameetrite ja TARKVARA seerianumbri kohta ja teatama ka oma isikuandmed,
sealhulgas asutuse nimi (kui on asjakohane), aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
ABBYY võib kasutada ülalnimetatud teavet LKLLi punktis 18.1 kirjeldatud viisil.

8. Omandiõigus
8.1 Teile ei anta üle ühtegi mis tahes ABBYY intellektuaalomandi õigust (kaasa arvatud
TARKVARA ja ABBYY mis tahes patendid, kaubamärgid ja autoriõigused). Lepingu
kehtivuse ajal või pärast selle lõppemist ei tohi te kasutada mingil viisil ühtki ABBYYle
kuuluvat ega selle sarnast nime, logo, kaubamärki, näidist ega disainilahendust ega esita
mingeid nõudeid seoses sellise nime, logo, kaubamärgi, näidise ega disainilahendusega.
8.2 ABBYYle ei anta üle ühtegi teie intellektuaalomandi õigust (kaasa arvatud rakendus ja teie
mis tahes patendid, kaubamärgid ja autoriõigused).
8.3 TARKVARA sisaldab väärtuslikke ärisaladusi ja konfidentsiaalset teavet, mis kuuluvad
ABBYYle ja kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse seadustega, sh
Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seadusega, Vene Föderatsiooni seadustega,
rahvusvaheliste lepingutega ja selles riigis kohaldatavate seadustega, kus TARKVARA
kasutatakse.
8.4 Kõik omandit ja sisu puudutavad õigused, mis ei sisaldu TARKVARAS, aga millele võib
TARKVARA kasutamisel olla juurdepääs, kuuluvad vastava sisu omanikele ja need võivad
olla kaitstud autoriõigusega ja muude intellektuaalomandit käsitlevate õigusaktide ja
rahvusvaheliste lepingutega. See LKLL ei anna teile ühtegi intellektuaalomandi õigust.
9. Piiratud garantii. Lahtiütlused
9.1 Kui riigi, milles te TARKVARA hankisite (ostsite), õigusaktid seda nõuavad, garanteerib
ABBYY, et kandja, millel TARKVARA teile antakse, on ilma materjali- ja töötlemisvigadeta ja
töötab ettenähtud kasutusviisi korral alates hankimise (ostmise) kuupäevast vähemalt nii
pika perioodi jooksul, mis on määratud selle riigi õigusaktides, milles te TARKVARA
hankisite (ostsite). Kui TARKVARA hangiti (osteti) riikidest, mis on loetletud punktis 16.6, on
see periood kolmkümmend (30) päeva alates TARKVARA hankimise (ostmise) kuupäevast.
9.2 VÄLJA ARVATUD JUHTUDEL, MIS ON SELGESÕNALISELT SÄTESTATUD
KÄESOLEVAS JAOTISES 9 (PIIRATUD GARANTII, LAHTIÜTLUSED) JA VÄLJA
ARVATUD MIS TAHES GARANTII, TINGIMUS VÕI LUBADUS ULATUSES, MIDA EI
SAA VÕI EI TOHI TEIE KOHTUALLUVUSES KEHTIVATE SEADUSTE JÄRGI
VÄLISTADA EGA PIIRATA, EDASTATAKSE TARKVARA (SH MIS TAHES SELLES
SISALDUV KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARA), SH ILMA PIIRANGUTETA MIS
TAHES TARKVARADOKUMENTATSIOON, TÄIENDUSED JA VÄRSKENDUSED TEILE
„NAGU NEED ON”, EI PAKU ABBYY MITTE MINGEID GARANTIISID, TINGIMUSI EGA
KINNITUSI (MIS VÕIVAD OTSESELT VÕI KAUDSELT TULENEDA ÕIGUSAKTIDEST,
TAVAÕIGUSEST, TAVADEST, KASUTUSEST VÕI MUUST) MITTE MINGITES
KÜSIMUSTES, SEALHULGAS PIIRANGUTETA GARANTIISID SELLE OSAS, MIS
PUUDUTAB KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMIST, TURUSTATAVUST,
INTEGREERIMIST, RAHULDAVAT KVALITEETI VÕI SOBIVUST MINGIKS KINDLAKS
OTSTARBEKS, EGA SELLE OSAS, ET TARKVARA TOIMIB ILMA TÕRGETETA,
VASTAB TEIE NÕUETELE, EGA SELLE OSAS, ET TARKVARA TOIMIB KORRALIKULT
KOOS MIS TAHES MUU TARK- VÕI RIISTVARAGA. ABBYY EI GARANTEERI EGA
SAA GARANTEERIDA TARKVARA TOIMIVUST EGA TULEMUSI, MILLE VÕITE
TARKVARA KASUTAMISEL SAAVUTADA. TARKVARA KVALITEEDI JA TOIMIMISE
KOGU RISK LASUB TEIL. SELLELE LISAKS EI ANNA ABBYY MITTE ÜHTEGI
GARANTIID KOLMANDATE OSAPOOLTE TARKVARATOODETELE, MIS VÕIVAD
OLLA TARNITUD TARKVARAS.
10. Vastutuse piirang
10.1 ABBYY EI VASTUTA MITTE ÜHELGI JUHUL TEIE EES MIS TAHES KAHJUDE,
ÄRIKATKESTUSTE VÕI MIS TAHES ÄRI- VÕI MUUDE ANDMETE VÕI -TEABE

KAOTAMISE EEST, NÕUETE VÕI KULUDE EEST VÕI MIS TAHES JÄRELDUSLIKE,
KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI- VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EEST VÕI MIS TAHES
SAAMATA JÄÄNUD KASUMI VÕI KAOTATUD TULU EEST, MIS TULENEB TARKVARA
KASUTAMISEST JA/VÕI ON SELLEGA SEOTUD, VÕI VÕIMALIKEST TARKVARA
TÕRGETEST VÕI TRÜKIVIGADEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, ISEGI KUI
ABBYYt ON SELLISTE KAOTUSTE, KAHJUDE, NÕUETE VÕI KULUDE
VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD, EGA KOLMANDATE ISIKUTE MIS TAHES NÕUETE
EEST.
NIMETATUD
PIIRANGUD
JA
VÄLISTUSED
KEHTIVAD
TEIE
KOHTUALLUVUSES KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD ULATUSES.
ABBYY AINUS KÄESOLEVAST TARKVARAST TULENEV VÕI SELLEGA SEOTUD
VASTUTUS PIIRNEB TARKVARA EEST TASUTUD SUMMAGA.
11. Vastutuse välistused ja piirangud Saksamaal või Austrias elavate kasutajate puhul
11.1 Kui olete hankinud oma TARKVARA eksemplari Saksamaal või Austrias ning üks
nimetatud riikidest on teie elukohariik, garanteerib ABBYY vastavalt Saksamaa
õigusaktidele, et soovitatava riistvara konfiguratsiooniga kasutades tagab TARKVARA
dokumentatsioonis sätestatud funktsioonid („kokku lepitud funktsioonid”) TARKVARA
kättesaamisele järgneva piiratud garantii kehtivuse jooksul. Käesolevas punktis tähendab
„piiratud garantii kehtivusaeg” ärikasutajate ja juriidiliste isikute puhul ühte (1) aastat ning
mitte-ärikasutajate puhul kahte (2) aastat. Ebaolulisi kõrvalekaldeid kokkulepitud
funktsioonidest ei arvestata ja need ei loo mitte mingisuguseid garantiiõigusi. See piiratud
garantii ei kehti teile tasuta pakutud TARKVARALE, näiteks TARKVARA värskendustele,
väljalaske-eelsetele versioonidele, prooviversioonidele, tootenäidistele, edasimüügiks mitte
ette nähtud („NFR”) eksemplaridele ega teie muudetud TARKVARALE selliste muutuste
poolt defekti põhjustanud määral. Garantiinõude esitamiseks peate piiratud garantii
kehtivuse jooksul meie kulul tagastama TARKVARA ja ostutõendi kohta, kust selle
hankisite. Kui TARKVARA funktsioonid erinevad oluliselt kokkulepitud funktsioonidest, on
ABBYYl õigus (ümbertegemise teel ja omal äranägemisel) TARKVARA parandada või see
välja vahetada. Kui see ei õnnestu, on teil õigus ostuhinna alandamisele või ostulepingu
tühistamisele (tühistamine). Lisateabe saamiseks garantii kohta võtke ühendust ABBYY
klienditoe üksusega Saksamaal: ABBYY Europe GmbH, Landsberger Str. 300, 80687
München, tel.: +49 89 69 33 33 0, faks: +49 89 69 33 33 300.
11.2 Kui olete hankinud oma TARKVARA koopia Saksamaal või Austrias ning üks nimetatud
riikidest on teie elukohariik, siis kehtivad järgmised tingimused.
11.2.1 Vastavalt punkti 11.2.2 sätetele piiratakse ABBYY seadusjärgset vastutust kahjude
eest järgmiselt. (i) ABBYY vastutab kahjude eest ainult sellises ulatuses, mis on
ostulepingu sõlmimise ajal tüüpiliselt prognoositav kahjude puhul, mis on tingitud
olulise lepingulise kohustuse rikkumisest kerge hooletuse tõttu, ja (ii) ABBYY ei
vastuta kahjude eest, mis on tingitud ebaolulise lepingulise kohustuse rikkumisest
kerge hooletuse tõttu.
11.2.2 Punktis 11.2.1 sätestatud vastutuse piiramine ei kehti ühegi kohustusliku
seadusjärgse vastutuse puhul, eriti Saksa tootevastutusseaduse järgse vastutuse,
spetsiifilise garantii eeldamise vastutuse ega süüdlasena põhjustatud
tervisekahjustuste puhul.
11.2.3 Teilt nõutakse kõigi mõistlike meetmete rakendamist kahju ennetamiseks ja
vähendamiseks, eelkõige TARKVARAST ja oma arvuti andmetest varukoopiate
tegemist kooskõlas käesoleva litsentsilepingu sätetega.
12. Vastutuse välistused ja piirangud Austraalias elavate kasutajate puhul
12.1 Kui olete hankinud oma TARKVARA eksemplari Austraaliast, mis on teie elukohariik, kehtivad
järgmised tingimused.
12.1.1 Austraalia tarbijaõigus ei saa tühistada ABBYY kaupadega kaasnevaid garantiisid.
Teil on õigus asendusele või tagasimaksele suure rikke korral ja hüvitamisele mis
tahes muu mõistlikult ettenähtava kaotsimineku või kahjustumise korral. Teil on
õigus nõuda ka kaupade parandamist või asendamist, kui kaubad pole vastuvõetava

kvaliteediga ja rike ei kujuta endast suurt riket.
12.1.2 juhul, kui ABBYY annab koos TARKVARAGA täiendava otsese garantii või
garantiid, siis sellise garantii või selliste garantiide teile pakutavad kasud on
täiendavad ja ei asenda teie teisi Austraalia tarbijaõigusega ette nähtud õigusi ja
õiguskaitsevahendeid. Garantiinõude esitamiseks peate tagastama TARKVARA ja
ostutõendi omal kulul kohta, kust te selle hankisite, või kui tagastamine pole
võimalik, tegema TARKVARA kontrollimiseks kättesaadavaks ABBYYle või tema
esindajale. Ükski garantiinõue ei kehti seni, kuni ABBYY pole tarkvara testinud ja
tunnistanud selle vigaseks vastavalt garantii tingimustele. Kui pole kindlaks tehtud,
et TARKVARA on vigane (mille üle otsustab ABBYY), on ABBYYl õigus (omal
äranägemisel) TARKVARA parandada või asendada. Täiendava garantiiteabe
saamiseks pöörduge palun ABBYY PTY Ltd. poole: Citigroup Building’ Level 13, 2
Park Street, SYDNEY NSW 2000 Austraalia, tel.: +61 (02) 9004 7401; e-post:
support@abbyy.com.
12.1.3 vastavalt teie õigustele, mis tulenevad Austraalia Ühenduse 2010. a konkurentsi- ja
tarbijaseadusest või muudest samalaadsetest tarbijaõiguse alastest aktidest
nõustute, et ABBYY ei vastuta mis tahes teie nõude (lepingulise, lepinguvälise,
seadusjärgse või muu) eest mitte ühegi otsese, erilise, juhusliku või kaudse kahju
või vigastuse, sealhulgas mis tahes saamata jäänud kasumi, lepingu, tulu või
andmete osas, mis tulenevad TARKVARA või mis tahes muude kaupade või
teenuste pakkumisest või on nendega seotud käesoleva LKLLi või mis tahes muu
teie ja ABBYY või ABBYY partneri vahel kehtiva kirjaliku kokkuleppe kohaselt mis
tahes rikkumise tulemusena või kohustuste täitmata jätmise tõttu ABBYY poolt või
ABBYY hooletusest. Käesoleva litsentsilepingu ja mis tahes muu teie ja ABBYY või
ABBYY partneri vahel kehtiva kirjaliku kokkuleppe kohaselt mis tahes ja kõigi
rikkumiste ning mis tahes selliste kokkulepetega seotud hooletuse korral on ABBYY
ja tema partnerite suurim vastutus piiratud viiekümne dollariga (50 USD) või
kogusummaga, mille te tarkvara ees tasusite, kumb iganes on suurem.
12.1.4 Kui Austraalia Ühenduse 2010. a konkurentsi- ja tarbijaseadus (või analoogne
seadus) on kohaldatav ja lubab piirata vastutust õigusaktidest kaudselt tuleneva
garantii rikkumise eest, on ABBYY vastutus piiratud ja võimaldab ABBYYl
12.1.4.1

kaupade korral teha ühte või mitut järgmistest: (i) asendada kaubad või
pakkuda võrdväärset kaupa; (ii) remontida kaubad; (iii) maksta kinni kaupade
asendamise või samaväärsete kaupade hankimise kulud; või (iv) maksta kinni
kaupade parandamise kulud; ja

12.1.4.2

teenuste korral: (i) pakkuda teenuseid uuesti; (ii) või maksta kinni teenuste
uuesti tellimise kulud.

12.1.5 Mis tahes selle LKLLi tingimusi, mis piiravad või välistavad ABBYY mis tahes
vastutuse või otsese või kaudse tingimuse või garantii, kohaldatakse Austraalia
seadusega lubatud määral ja ei tõlgendata välistavate, kvalifitseerivate või
piiravatena Teie seadusjärgsete õiguste või õiguskaitsevahendite suhtes, mis
tekkivad selle LKLLi mis tahes kaudse tingimuse rikkumisest, kus selline
välistamine, kvalifitseerimine või piiramine oleks õigusaktidega keelatud.
12.1.6 Kui olete tarbija (vastavalt Austraalia Ühenduse 2010. a konkurentsi- ja
tarbijaseadusele ), siis mitte miski selles litsentsilepingus ei kitsenda, piira ega
muuda Teie õigusi või õiguskaitsevahendeid ABBYY suhtes, kui kaotate Austraalia
tarbijaõigusega ettenähtud garantii ning sellise kitsenduse, piirangu või muutmise
keelaks Austraalia Ühenduse 2010. a konkurentsi- ja tarbijaseadus.
13. Piirangud Ameerika Ühendriikidest hangitud TARKVARALE
13.1 Riiklik kasutus. Litsentsitud tarkvara ja sellega seotud dokumentatsioon on
„kaubanduslikud esemed”, nagu see mõiste defineeritakse koodeksis 48 C.F.R. §2.101,
koosnedes mõistetest "kaubanduslik arvutitarkvara" ja "kaubandusliku arvutitarkvara
dokumentatsioon", nagu neid mõisteid kasutatakse koodeksi 48 C.F.R. §12.212 või 48
C.F.R. §227.7202., kui need kohalduvad. Föderaaleeskirjade koodeksi sätetega 48 C.F.R.

§12.212 või 48 C.F.R. §227.7202-1 kooskõlas ja 227.7202-4 kaudu, kui see kohaldub, on
kaubanduslik arvutitarkvara ja kaubandusliku arvutitarkvara dokumentatsioon litsentsitud
USA valitsuse lõppkasutajatele (a) üksnes kommertstoodetena ja (b) ainult nende
õigustega, mis antakse kõigile teistele lõppkasutajatele vastavalt siinsetele tingimustele.
Avaldamata õigused on kaitstud Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seaduse järgi.
14. Ekspordireeglid. Nõustute, et TARKVARA ei tohi eksportida ega re-eksportida viisil, mis läheb
vastuollu selle riigi seaduste ekspordisätetega, kus TARKVARA on ostetud või muul moel
omandatud. Lisaks kinnitate ja garanteerite, et teil pole kehtiva seaduse kohaselt keelatud
TARKVARA omandada.
15. Kolmandate poolte tarkvara

15.1 Manusfondid
Fonditarkvara suhtes kohaldatakse autoriõigusi ning autor võib määrata fonditarkvara
kasutustingimused. Üks sellistest tingimustest võib olla, et fondi manustamiseks PDF-i
peab teil olema selle fonditarkvara litsentsitud eksemplar. ABBYY ei kanna mitte ühelgi
juhul vastutust manusfontide kasutamisest tulenevate või sellega seotud mis tahes
kahjude eest.
15.2 Datalogicsi tarkvara ja Adobe'i tooted
15.2.1 Autoriõigus 2000–2012 Datalogics, Inc.
Autoriõigus 1984–2008 Adobe Systems Incorporated ja selle litsentsiandjad. Kõik
õigused kaitstud.
15.2.2 Mõiste „Datalogicsi tarkvara ja Adobe'i tooted” tähendab Datalogicsi tarkvara ja
kolmanda osapoole tooteid (sh Adobe'i tooted) ja sellega seotud dokumentatsiooni
ning kõiki täiendusi, muudetud versioone, värskendusi, täiendusi ja nende koopiaid.
15.2.3 Kinnitate ja nõustute, et kolmanda osapoole litsentsiandjad on TARKVARAS ja
dokumentatsioonis sisalduva teatud varalise teabe ja intellektuaalomandi õiguste
omanikud. Sellised kolmanda osapoole litsentsiandjad on kolmanda osapoole
kasusaajad, kellel on õigus jõustada ABBYY õigusi ja teie lepingujärgseid kohustusi
ning otsida asjakohaseid õiguslikke ja õiglaseid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas,
kuid mitte ainult, kahjutasu ja keelavad abinõud, kui rikute oma selliseid kohustusi.
15.2.4 Litsentsist tulenevad õigused ja piirangud. ABBYY annab teile mitteerandliku õiguse
kasutada Datalogicsi tarkvara ja Adobe'i tooteid vastavalt käesoleva litsentsilepingu
tingimustele. Datalogicsi tarkvarast ja Adobe'i toodetest on lubatud teha üks
varukoopia tingimusel, et varukoopiat ei installita ega kasutata üheski arvutis.
15.2.5 Intellektuaalomandi õigused. TARKVARAS omavahel ühendatud Datalogicsi
tarkvara ja Adobe'i tooted kuuluvad ettevõtetele Datalogics ja Adobe ning
kolmandatele isikutele ja nende tarnijatele; nende struktuur, organisatsioon ja kood
on Datalogicsi, Adobe'i, kolmandate isikute ja nende tarnijate väärtuslikud
ärisaladused. Datalogicsi tarkvara ja Adobe'i tooted on kaitstud ka Ameerika
Ühendriikide autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste lepingutega. Te ei või
kopeerida Datalogicsi tarkvara ja Adobe'i tooted, kui käesolevas litsentsilepingus
pole teisiti mainitud. Käesoleva litsentsilepinguga kooskõlas tehtud koopiad peavad
sisaldama samu teatisi autori- ja omandiõiguse kohta, mis on olemas Datalogicsi
tarkvaras või Adobe'i toodetes. Te nõustute, et te ei muuda, kohanda, teisalda,
pöördprojekteeri, pöördtransleeri, ei võta koost lahti ega ürita muul viisil Datalogicsi
tarkvara ja Adobe'i toodete lähtekoodi tuletada. Välja arvatud eespool sätestatud
juhtudel ei anna käesolev litsentsileping teile mingeid Datalogicsi tarkvara ja Adobe'i
toodetega seotud intellektuaalomandi õigusi.
15.2.6 Fondilitsents.
Võite
manustada
kirjatüübi
tarkvara
eksemplare
oma
elektroonilistesse dokumentidesse dokumendi trükkimise, vaatamise ja
redigeerimise eesmärgil. Selle litsentsi alusel ei anta kaudselt ega lubata ühtki muud

manustamise õigust.
15.2.7 Garantii. ABBYY JA TEMA TARNIJAD EI GARANTEERI JA EI
GARANTEERIDA TULEMUSI, MIDA TE SAATE TARKVARA KASUTADES.

SAA

15.2.8 Ekspordireeglid. Nõustute sellega, et Datalogicsi tarkvara ja Adobe'i tooteid ei
transpordita, ei anta üle ega ekspordita ühtegi riiki ega kasutata ühelgi viisil, mis on
keelatud Ameerika Ühendriikide ekspordiseaduse või mõne muu ekspordiseaduse,
piirangu või õigusaktiga (kokku „ekspordiseadused”). Lisaks, kui Datalogicsi tarkvara
ja Adobe'i tooted on ekspordiseadustes nimetatud ekspordikontrolli alla kuuluvaiks,
siis te kinnitate ja garanteerite, et ei asu riigis, mille suhtes on rakendatud embargot,
ega ole sellise riigi kodanik ning teil ei ole vastavalt ekspordiseadustele muul viisil
keelatud vastu võtta Datalogicsi tarkvara ja Adobe'i tooteid. Kõik Datalogicsi
tarkvara ja Adobe'i toodete kasutusõigused antakse tingimusel, et käesoleva
litsentsilepingu tingimuste mittetäitmisel jäädakse nendest ilma.
15.2.9 Reguleerivad seadused. Käesoleva litsentsilepingu suhtes ei kohaldata ühegi
kohtualluvuse kollisiooninorme ega rakendata kaupade rahvusvahelise ostu-müügi
lepingute suhtes ÜRO konventsiooni; viimase kohaldamine on selgesõnaliselt
välistatud.
15.2.10 Üldsätted See litsentsileping ei piira ühegi osapoole seadusega kehtestatud õigusi
tarbijana.
15.2.11 Kaubamärgid. Siin esinevad kaubamärgid on kas registreeritud kaubamärgid või
nende omanikele kuuluvad kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes
riikides.
15.3 Cuminas TARKVARA
15.3.1 Te ei tohi ise ega võimaldada teistel isikutel pöördprojekteerida, koost lahti võtta,
pöördtransleerida (s.t objektkoodi taastekitamine ja lähtekoodiks teisendamine) ega
muul viisil TARKVARA või selle mis tahes osa lähtekoodi tuletada, v.a ja ainult juhul,
kui selline tegevus on sellest piirangust hoolimata kohaldatavas seaduses otsesõnu
lubatud. Kui kohaldatava seadusega on selliste tegevuste piiramine keelatud, ei tohi
sel viisil avastatud teavet avaldada kolmandatele osapooltele, v.a üksnes seaduses
ettenähtud määral ning sellest tuleb otsekohe ABBYYle teatada. Kogu selline teave
loetakse konfidentsiaalseks ning ABBYY ettevõttesiseseks.
15.3.2 Te ei tohi kasutada TARKVARA, et pakkuda mis tahes kolmandatele pooltele
tasulist või tasuta tuvastus-, teisendus- või skannimise teenuseid ja/või pakkuda
tulemusi või ligipääsu tulemustele, mis on saadud TARKVARA kasutamisel osana
muust teenusest, mille osaks on tuvastamine, teisendamine või tõlkimine, kui te pole
sõlminud ABBYYga eraldi kirjalikku lepingut.
15.3.3 ABBYY EI PAKU MITTE MINGEID GARANTIISID, TINGIMUSI EGA KINNITUSI
(MIS VÕIVAD OTSESELT VÕI KAUDSELT TULENEDA ÕIGUSAKTIDEST,
TAVAÕIGUSEST, TAVADEST, KASUTUSEST VÕI MUUST) MITTE MINGITES
KÜSIMUSTES, SEALHULGAS PIIRANGUTETA GARANTIISID SELLE OSAS, MIS
PUUDUTAB
KOLMANDATE
ISIKUTE
ÕIGUSTE
MITTERIKKUMIST,
TURUSTATAVUST, INTEGREERIMIST, RAHULDAVAT KVALITEETI VÕI
SOBIVUST MINGIKS KINDLAKS OTSTARBEKS, EGA SELLE OSAS, ET
TARKVARA TOIMIB ILMA TÕRGETETA, VASTAB TEIE NÕUETELE, EGA SELLE
OSAS, ET TARKVARA TOIMIB KORRALIKULT KOOS MIS TAHES MUU TARKVÕI RIISTVARAGA. ABBYY EI GARANTEERI EGA SAA GARANTEERIDA
TARKVARA TOIMIVUST EGA TULEMUSI, MILLE VÕITE TARKVARA
KASUTAMISEL SAAVUTADA. TARKVARA KVALITEEDI JA TOIMIMISE KOGU
RISK LASUB TEIL. LISAKS SELLELE EI ANNA ABBYY MITTE ÜHTEGI
GARANTIID KOLMANDATE OSAPOOLTE TARKVARATOODETELE, MIS VÕIVAD
OLLA TARNITUD TARKVARAS.
15.3.4 ABBYY EI VASTUTA MITTE ÜHELGI JUHUL TEIE EES MIS TAHES KAHJUDE,

ÄRIKATKESTUSTE VÕI MIS TAHES ÄRI- VÕI MUUDE ANDMETE VÕI TEABE
KAOTAMISE EEST, NÕUETE VÕI KULUDE EEST VÕI MIS TAHES
JÄRELDUSLIKE, KAUDSETE, JUHUSLIKE KAHJUDE EEST EGA MIS TAHES
SAAMATA JÄÄNUD KASUMITE VÕI KAOTATUD TULUDE EEST, MIS TULENEB
TARKVARA KASUTAMISEST JA/VÕI ON SELLEGA SEOTUD, SAMUTI
VÕIMALIKEST TARKVARA TÕRGETEST VÕI TRÜKIVIGADEST TULENEVATE
KAHJUDE EEST, ISEGI KUI ABBYY ESINDAJAT ON SELLISTE KAOTUSTE,
KAHJUDE, NÕUETE VÕI KULUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD, EGA MIS
TAHES KOLMANDATE ISIKUTE MIS TAHES NÕUETE EEST. NIMETATUD
PIIRANGUD
JA
VÄLISTUSED
KEHTIVAD
TEIE
KOHTUALLUVUSES
KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD ULATUSES. ABBYY AINUS
KÄESOLEVAST LITSENTSILEPINGUST TULENEV VÕI SELLEGA SEOTUD
VASTUTUS PIIRNEB TARKVARA EEST TASUTUD SUMMAGA.
15.3.5 Piirangud USA-st hangitud TARKVARALE.
15.3.5.1

Riiklik kasutus. Kui TARKVARA kasutab Ameerika Ühendriikide valitsus või
Ameerika Ühendriikide mis tahes valitsusasutus, kohaldatakse järgmisi
täiendavaid tingimusi: (1) piirangutega arvutitarkvara, nagu määratleb
määruse Federal Acquisition Regulations paragrahv 52.227-14 ja (2) tarkvara
kasutamine, paljundamine või avalikustamine valitsuse poolt peab olema
kooskõlas piirangutega, mis on sätestatud määruse Defense Federal
Acquisition Regulation Supplement paragrahvi 252.227-7013 lõike c punkti 1
alapunktis ii.

15.3.5.2

Ekspordireeglid. Nõustute, et TARKVARA ei tohi eksportida ega re-eksportida
viisil, mis läheb vastuollu selle riigi seaduste ekspordisätetega, kus
TARKVARA on ostetud või muul moel omandatud. Lisaks kinnitate ja
garanteerite, et teil pole kehtiva seaduse kohaselt keelatud TARKVARA
omandada.

15.3.6 Kolmanda
osapoole
kood.
Kehtivat
http://www.cuminas.jp/sdk/fullegalnotes.html.
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15.4 OpenSSL
15.4.1 OpenSSL litsents
Autoriõigus © 1998–2011 The OpenSSL Project. Kõik õigused kaitstud.
See toode sisaldab tarkvara, mille on välja töötanud OpenSSL Project kasutamiseks
OpenSSL Toolkitis (http://www.openssl.org/).
Autoriõigus © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Kõik õigused kaitstud.
See toode sisaldab
(eay@cryptsoft.com).

Eric

Youngi

poolt

kirjutatud

krüptograafilist

tarkvara

Eric Young on kasutatud teegi osade autor.
See toode sisaldab Tim Hudsoni poolt kirjutatud tarkvara (tjh@cryptsoft.com).
Autoriõigus © 1998–2016 The OpenSSL Project. Kõik õigused kaitstud.
Uus levitamine ja kasutamine lähtekoodina ja binaarkujul, muudatustega või ilma,
on lubatud järgmiste tingimuste
täitmisel:
1. Lähtekoodi uuel levitamisel tuleb alles jätta ülaltoodud autoriõiguste

teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus.
2. Uuel levitamisel binaarkujul tuleb taastekitada ülaltoodud autoriõiguste
teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus
dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel antud
materjalides.
3. Kõik reklaammaterjalid, milles mainitakse selle
tarkvara funktsioone või kasutamist, peavad kuvama järgmise kinnituse:
„See toode sisaldab tarkvara, mille on välja töötanud OpenSSL Project
kasutamiseks OpenSSL Toolkitis (http://www.openssl.org/).”
4. Nimetusi „OpenSSL Toolkit” ja „OpenSSL Project” ei tohi kasutada
sellest tarkvarast saadud toodete toetamisel või reklaamimisel ilma
eelneva kirjaliku loata. Kirjaliku loa saamiseks palun võtke ühendust
openssl-core@openssl.org.
5. Sellest tarkvarast saadud tooteid ei tohi nimetada „OpenSSL”
samuti ei tohi „OpenSSL” näha olla nende nimedes ilma eelneva kirjaliku
loata OpenSSL Projecti poolt.
6. Uuel levitamisel mis tahes vormis tuleb alles jätta järgnev
kinnitus:
„See toode sisaldab tarkvara, mille on välja töötanud OpenSSL Project
kasutamiseks OpenSSL Toolkitis (http://www.openssl.org/)”

OpenSSL PROJECT PAKUB SEDA TARKVARA „NAGU SEE ON” JA LOOBUB
MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS,
KUID MITTE PIIRAVALT
KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA MINGIKS KINDLAKS
EESMÄRGIKS SOBIVUSE OSAS. MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA OpenSSL
PROJECT VÕI
TEMA KAASTÖÖTAJAD MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE,
ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID
MITTE AINULT, ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS;
KASUTAMISE VÕIMETUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI KASUM, ANDMETE
KAOTSIMINEK; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE)
OLENEMATA

PÕHJUSTEST

JA

VASTUTUSE

TEOORIAST,

OLGU

SEE

LEPINGULINE,
RANGE VASTUTUS VÕI ÕIGUSERIKKUMINE (KA HOOLETUSEST VÕI MUUL
VIISIL)
JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS
ISEGI JUHUL, KUI
SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

See toode sisaldab Eric Youngi poolt kirjutatud krüptograafilist tarkvara
(eay@cryptsoft.com). See toode sisaldab Tim Hudsoni poolt kirjutatud
tarkvara (tjh@cryptsoft.com).

15.4.2 Algne SSLeay litsents

Autoriõigus © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Kõik õigused kaitstud.
See pakett on SSL rakendus, mille on kirjutanud
Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Rakendus oli kirjutatud nii, et see vastaks Netscape'i protokollile SSL.
See teek on vabalt kasutatav äriliselt ja mitteäriliselt seni, kuni
järgitakse järgmisi tingimusi. Järgmised tingimused
kehtivad kõikidele sellest jaotusest leitud koodidele, olgu see siis RC4, RSA,
lhash, DES, vms kood; mitte üksnes SSL-koodile. Selle jaotuse juurde kuuluv SSLdokumentatsioon
on kaetud sama autoriõiguse tingimustega,
välja arvatud, et valdaja on Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Autoriõigus on endiselt Eric Youngi ja sellisena mis tahes autoriõiguse teatisi
koodis ei saa eemaldada.
Kui seda paketti kasutatakse tootes, tuleks osutada Eric Youngile kui kasutatava
teegi osade autorile.
See võib olla tekstilise sõnumi kujul programmi käivitamisel või
dokumentides (võrgus või tekstiline), mis on antud koos pakendiga.

Uus levitamine ja kasutamine lähtekoodina ja binaarkujul, muudatustega või ilma,
on lubatud järgmiste tingimuste

täitmisel:
1. Lähtekoodi uuel levitamisel tuleb alles jätta autoriõiguste
teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus.
2. Uuel levitamisel binaarkujul tuleb taastekitada ülaltoodud autoriõiguste
teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus
dokumentides ja/või muudes levitamisel antud materjalides.
3. Kõik reklaammaterjalid, milles mainitakse selle tarkvara funktsioone või
kasutamist,
peavad kuvama järgmise kinnituse:
„See toode sisaldab krüptograafilist tarkvara, mille on kirjutanud
Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
Sõna „krüptograafiline”
krüptograafiaga.

võib välja

jätta,

kui

teegis

kasutus

pole

seotud

4. Kui lisate Windowsi erikoodi (või selle derivaadi)
rakenduste kataloogist (rakenduskood), peate lisama kinnituse:
„See toode sisaldab tarkvara, mille on kirjutanud Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

SEDA TARKVARA PAKUTAKSE TEILE ERIC YOUNGI POOLT „NAGU SEE ON”
JA
LOOBUTAKSE MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST,
SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT,
KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA MINGIKS KINDLAKS
EESMÄRGIKS
SOBIVUSE OSAS.
MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA AUTORID EGA
AUTORIÕIGUSE OMANIKUD
MIS TAHES OTSESTE,
JÄRELDUSLIKE

KAUDSETE,

JUHUSLIKE,

ERI-,

NÄITLIKE

VÕI

KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT ASENDUSTOODETE VÕI TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS;
KASUTAMISE VÕIMETUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI KASUM, ANDMETE
KAOTSIMINEK; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE)
OLENEMATA PÕHJUSTEST
LEPINGULINE, OTSENE

JA

VASTUTUSE

TEOORIAST,

OLGU

SEE

VASTUTUS VÕI ÕIGUSRIKKUMINE (KA HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA
SELLEST,
KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS, ISEGI JUHUL, KUI SELLISE
KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

Selle koodi mis tahes avalikult kättesaadava versiooni või
derivaadi litsentsi ja jaotamise tingimusi ei saa muuta, st seda koodi ei saa lihtsalt
kopeerida ja panna mõne teise jaotuse litsentsi alla.
15.5 PDF-XChange
15.5.1 Litsentsist tulenevad õigused ja piirangud. ABBYY annab Teile mitteerandliku õiguse
kasutada
TARKVARAGA
liidetud
PDF-XChange'i
vastavalt
käesoleva
litsentsilepingu tingimustele. TARKVARAGA liidetud PDF-XChange'ist on lubatud
teha üks varukoopia tingimusel, et varukoopiat ei installita ega kasuta üheski arvutis.
15.5.2 Intellektuaalomandi õigused. TARKVARAGA liidetud PDF-XChange kuulub
ettevõttele Tracker Software Products ja tema tarnijatele ning selle struktuur,
organisatsioon ja kood on ettevõtte Tracker Software Products Ltd ja selle tarnijate
väärtuslikud ärisaladused. PDF-XChange on kaitstud ka Ameerika Ühendriikide
autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste lepingutega. TARKVARAGA liidetud PDFXChange'i tarkvarast ei tohi teha koopiad, välja arvatud käesoleva litsentsilepinguga
ette nähtud juhtudel. Käesoleva litsentsilepinguga kooskõlas tehtud koopiad peavad
sisaldama samu teatisi autori- ja omandiõiguse kohta, mis on olemas TARKVARAL
või TARKVARAS. Te nõustute, et te ei muuda, kohanda, teisalda, pöördprojekteeri,
pöördtransleeri, ei võta koost lahti TARKVARAGA liidetud PDF-XChange'i ega ürita
muul viisil selle lähtekoodi tuletada. Välja arvatud eespool sätestatud juhtudel ei
anna käesolev litsentsileping teile mitte mingeid PDF-XChange'iga seotud
intellektuaalomandi õigusi.
15.5.3 Ekspordireeglid. Nõustute sellega, et TARKVARAGA liidetud PDF-XChange'i ei
transpordita, ei anta üle ega ekspordita ühtegi riiki ega kasutata ühelgi viisil, mis on
keelatud Ameerika Ühendriikide ekspordiseaduse või mõne muu ekspordiseaduse,
piirangu või õigusaktiga (kokku „ekspordiseadused”). Lisaks, kui TARKVARA
koosseisus olev PDF-XChange on ekspordiseadustes nimetatud ekspordikontrolli
alla kuuluvaks, siis te kinnitate ja garanteerite, et ei asu riigis, mille suhtes on kehtib
embargo, ega ole sellise riigi kodanik ning teil pole vastavalt ekspordiseadustele
muul viisil keelatud TARKVARAGA liidetud PDF-XChange'i vastu võtta. Kõik
TARKVARAGA liidetud PDF-XChange'i kasutusõigused antakse tingimusel, et
käesoleva litsentsilepingu tingimuste mittetäitmisel jäädakse nendest ilma.
15.5.4 Kaubamärgid. PDF-XChange Drivers on ettevõtte Tracker Software Products Ltd
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ühendkuningriigis, Kanadas ja/või
teistes riikides.
15.6 Chrome V8
Autoriõigus 2006–2011, V8 projekti autorid. Kõik õigused kaitstud.
Autoriõigus 2014, V8 projekti autorid. Kõik õigused kaitstud.
Uus levitamine ja kasutamine lähtekoodina ja binaarkujul, muudatustega või ilma,
on lubatud järgmiste tingimuste
täitmisel:
* Lähtekoodi uuel levitamisel tuleb alles jätta ülaltoodud autoriõiguste
teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus.
* Uuel levitamisel binaarkujul tuleb taastekitada ülaltoodud
autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev
lahtiütlus dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel

antud materjalides.
* Sellest tarkvarast saadud toodete reklaamimiseks või
toetamiseks ei tohi kasutada ilma eelneva kirjaliku loata nime
Google Inc. ega selle kaastöötajate nimesid.
SEDA TARKVARA PAKUTAKSE
KAASAUTORITE POOLT

TEILE

AUTORIÕIGUSTE

„NAGU SEE ON” ILMA MIS TAHES OTSESE VÕI
SEALHULGAS, KUID MITTE

VALDAJATE

JA

KAUDSE GARANTIITA,

PIIRAVALT, KAUDSETE GARANTIIDETA TURUSTATAVUSE JA
KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA
AUTORIÕIGUSE
OMANIK VÕI KAASTÖÖTAJAD MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE,
ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE
AINULT, ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; KASUTAMISE
VÕIMETUS;
ANDMETE
KAOTSIMINEK;
PÕHJUSTEST JA

ÄRITEGEVUSE

SEISKUMINE),

OLENEMATA

VASTUTUSE TEOORIAST, OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS VÕI
ÕIGUSERIKKUMINE
(SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA
KASUTAMISEL TEKKIS,
ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.
15.7 Chrome V8 / Strongtalk
Autoriõigus © 1994–2006 Sun Microsystems Inc.
Kõik õigused kaitstud.
Uus levitamine ja kasutamine lähtekoodina ja binaarkujul, muudatustega või ilma,
muudatustega või ilma on lubatud järgmiste tingimuste täitmisel:
Uuel levitamisel lähtekoodina tuleb alles jätta ülaltoodud autoriõiguste teatis, käesolev
tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus.
Uuel levitamisel binaarvormingus tuleb taastekitada ülaltoodud autoriõiguste teatis,
käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus dokumentatsioonis ja/või muudes
levitamisel antud materjalides.
Sellest tarkvarast saadud toodete reklaamimiseks või toetamiseks ei tohi kasutada ilma
eelneva kirjaliku loata nime Sun Microsystems ega kaastöötajate nimesid.
SEDA TARKVARA PAKUTAKSE
KAASAUTORITE POOLT „NAGU

TEILE

AUTORIÕIGUSTE

VALDAJATE

JA

ON” ILMA MIS TAHES OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS, KUID
MITTE PIIRAVALT,

KAUDSETE GARANTIIDETA TURUSTATAVUSE JA MINGIKS KINDLAKS
EESMÄRGIKS SOBIVUSE OSAS.
AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI

MITTE

MINGIL

JUHUL

EI

VASTUTA

KAASTÖÖTAJAD MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-,
NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT
ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; KASUTAMISE
VÕIMETUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI KASUM, ANDMETE KAOTSIMINEK;
ÄRITEGEVUSE
TEOORIAST,

SEISKUMINE),

OLENEMATA

PÕHJUSTEST

JA

VASTUTUSE

OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS VÕI ÕIGUSERIKKUMINE (SH
HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA
KASUTAMISEL TEKKIS,
ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

15.8 Adobe Glyph List
15.8.1 Autoriõigus © 1997, 1998, 2002, 2007 Adobe Systems Incorporated
Käesolevaga lubatakse tasuta kellel tahes, kes hangib selle dokumentide faili
eksemplari, dokumentide eksemplare kasutada, kopeerida, avaldada, levitada, alllitsentsida ja/või müüa ning lubada seda teha ka teistel, eeldusel et:
- Selle dokumendi ükski muudatus, redigeerimine ega muul viisil muutmine pole
lubatud;
ja
- Eespool toodud autoriõiguse teatis ja käesolev loateatis lisatakse kõikidesse
dokumentide eksemplaridesse.
Käesolevaga lubatakse tasuta kellel tahes, kes hangib selle dokumentide faili
eksemplari, luua omi tuletatud teoseid selle dokumendi sisu põhjal, kasutada,
kopeerida, avaldada, levitada, all-litsentsida ja/või müüa tuletatud teoseid ja lubada
teistel teha sama tingimusel, et tuletatud töö pole esitatud selle dokumendi koopiana
või versioonina.
Adobe ei vastuta ühegi osapoole saamata jäänud tulu või kasumi või kaudsete,
juhuslike, eriliste, otseste või muude sarnaste kahjude eest, kas need põhinevad
õigusrikkumisel (sealhulgas, kuid mitte ainult hooletus või range vastutus), lepingul
või muul juriidilisel või õiglasel alusel isegi juhul, kui Adobe'i nõustati või oli tal põhjus
teada selliste kahjude võimalusest. Adobe'i materjale pakutakse põhimõtte „NAGU
NEED ON” alusel. Adobe ütleb konkreetselt lahti kõikidest väljendatud, seadusega
ettenähtud või kaudsetest garantiidest Adobe'i materjalide suhtes, sealhulgas, kuid
mitte ainult neist, mis puudutavad turustatavust või mingiks kindlaks eesmärgiks
sobivust või mis tahes kolmanda isiku õiguste mitterikkumist seoses Adobe'i
materjalidega.

15.9 Little Color Management System
Autoriõigus © 1998–2013 Marti Maria Saguer
Käesolevaga lubatakse tasuta kellel tahes, kes hangib selle tarkvara eksemplari ja
seotud dokumentide failid („Tarkvara”), tegeleda tarkvaraga piiranguteta, sh ilma õigusi
piiramata tarkvara eksemplare kasutada, kopeerida, muuta, mestida, avaldada, levitada,

all-litsentsida ja/või müüa ning lubada isikutel, kellel on paigaldatud tarkvara, teha sama
järgmistel tingimustel.
Ülaltoodud autoriõiguste teatis ja see luba sisalduvad TARKVARA kõigis koopiates ja
olulistes osades.
TARKVARA PAKUTAKSE „NAGU SEE ON” ILMA MIS TAHES OTSESE VÕI KAUDSE
GARANTIITA, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT, TURUSTATAVUSE, MINGIKS
KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE POOLTE ÕIGUSTE
MITTERIKKUMISEGA SEOTUD GARANTIIDETA. AUTORID EGA AUTORIÕIGUSE
VALDAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES KAHJU- VÕI MUU
VASTUTUSNÕUDE EEST (LEPINGUTINGIMUSTE, ÕIGUSERIKKUMISE VM LÄBI),
MIS TEKIB SEOSES TARKVARAGA VÕI SELLE KASUTAMISEGA VÕI MUU
TARKVARAS SISALDUVA TÕTTU.

15.10 Haval
Autoriõigus © 2003 Calyptix Security Corporation
Kõik õigused kaitstud.
See kood on saadud tarkvarast, millesse panustas Yuliang Zheng ettevõttes Calyptix
Security Corporation. Uus levitamine ja kasutamine lähtekoodina ja binaarkujul,
muudatustega või ilma on lubatud järgmiste tingimuste täitmisel:
1. Uuel levitamisel lähtekoodina tuleb alles jätta ülaltoodud autoriõiguste teatis, käesolev
tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus.
2. Uuel levitamisel binaarvormingus tuleb taastekitada ülaltoodud autoriõiguste teatis,
käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus dokumentatsioonis ja/või muudes
levitamisel antud materjalides.
3. Sellest tarkvarast saadud toodete reklaamimiseks või toetamiseks ei tohi kasutada
ilma eelneva kirjaliku loata nime Calyptix Security Corporation ega selle kaastöötajate
nimesid.
AUTORIÕIGUSE VALDAJAD JA KAASAUTORID PAKUVAD SEDA TARKVARA „NAGU
SEE ON” JA LOOBUVAD MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST
GARANTIIDEST,
SEALHULGAS,
KUID
MITTE
PIIRAVALT,
KAUDSETEST
GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA MINGIKS KINDLAKS EESMÄRGIKS
SOBIVUSE OSAS. AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASTÖÖTAJAD EI VASTUTA
MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-,
NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT
ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; KASUTAMISE
VÕIMETUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI KASUM, ANDMETE KAOTSIMINEK;
ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE), OLENEMATA PÕHJUSTEST JA VASTUTUSE
TEOORIAST,
OLGU
SEE
LEPINGULINE,
OTSENE
VASTUTUS
VÕI
ÕIGUSERIKKUMINE (SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS
SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU
VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.
15.11 Microsoft Corporation
15.11.1 Et käitada C ++ rakendusi, mis on ehitatud toodet Microsoft Visual Studio 2015
kasutades, kasutatakse Microsoft Corporationi või selle osade (edaspidi „Microsofti
tehnoloogiad”) tehnoloogiaid, mis on loetletud lõikes 15.11.1.1. Microsofti
tehnoloogiaid jagatakse Microsofti tarkvara litsentsitingimuste alusel, mis on
Microsofti tehnoloogiatega kaasas.
15.11.1.1 TARKVARAS kasutatud Microsoft Corporationi tehnoloogiad:



Microsoft Visual C++ 2015 Runtime Library

© Microsoft Corporation. Kõik õigused kaitstud. Microsoft ja Visual
Studio on registreeritud kaubamärgid või USAs ja/või teistes riikides
asuva ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid.
15.11.1.2 Microsofti tehnoloogiaid litsentseeritakse ja ei müüda. Microsofti tarkvara
litsentsitingimused ja käesolev LKLL üksnes annab teile mõned õigused
Microsofti tehnoloogiate kasutamiseks. Microsoft jätab kõik muud õigused
endale. Kui kohaldatav õigus ei anna teile sellest piirangust hoolimata rohkem
õigusi, võite kasutada Microsofti tehnoloogiaid ainult Microsofti tarkvara
litsentsitingimustes ja käesolevas LKLLis selgesõnaliselt lubatud viisil. Seda
tehes peate järgima Microsofti tehnoloogiate mis tahes tehnilisi piiranguid, mis
üksnes võimaldavad teil seda teatud viisidel kasutada. Lisateabe saamiseks
vaadake www.microsoft.com/licensing/userights. Te ei tohi:


Microsofti tehnoloogiate mis tahes tehnilistest piirangutest kõrvale hiilida;



Microsofti tehnoloogiaid pöördprojekteerida, pöördtransleerida või koost lahti
võtta ega üritada muul viisil tarkvara lähtekoodi tuletada, välja arvatud ning ainult
järgmisel määral: (i) lubatud sellest piirangust hoolimata kohaldatava seadusega;
või (ii) nõutav muutuste silumiseks mis tahes teekides, mis on litsenseeritud GNU
Vähema Üldise Avaliku Litsentsi kohaselt, mis on kaasas ja seotud Microsofti
tehnoloogiatega;



Microsofti või tema tarnijate teatisi eemaldada, minimeerida, blokeerida või muuta
Microsofti tehnoloogiates;



Microsofti tehnoloogiaid kasutada mis tahes seadusevastasel viisil;



Microsofti tehnoloogiaid jagada, avaldada, üürida või liisida või pakkuda
Microsofti
tehnoloogiaid
eraldiseisva
hallatava lahendusena
teistele
kasutamiseks;

15.11.1.3 Dokumentatsioon. Mis tahes isik, kellel on juurdepääs teie arvutile või
sisevõrgule, võib kopeerida ja kasutada dokumentatsiooni teie sisekasutuses,
viitaval eesmärgil.
15.11.1.4 Edasimüügiks mitte ette nähtud tarkvara. Te ei tohi müüa tarkvara, millel on
märge „NFR” või „Not for Resale” (mitte edasimüümiseks).
15.11.1.5 Microsofti tehnoloogiad võivad sisaldada kolmanda osapoole osi, millel on
eraldi õiguslikud teatised või mis on reguleeritud muude lepingutega, nagu
võib olla kirjeldatud Microsofti tehnoloogiatega kaasnevas Kolmandate
osapoolte teatiste failis. Isegi kui sellised osad on reguleeritud muude
lepingutega, kehtivad ka allpool esitatud lahtiütlused ning kahjude piirangud ja
välistamised.
15.11.1.6 Ekspordipiirangud.
Microsofti
tehnoloogiate,
online-teenuste,
professionaalsete teenuste ja nendega seotud tehnoloogiate suhtes kehtib
USA ekspordi kohtualluvus. Peate järgima kõiki kohalduvaid rahvusvahelisi ja
riiklikke seadusi, sealhulgas USA ekspordi administratsiooni määrusi,
rahvusvahelise relvakaubanduse määrusi, Office of Foreign Assets Control
sanktsiooniprogramme ning Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiatega
seotud USA ja teiste valitsuste lõppkasutaja, lõppkasutuse ja sihtkoha
piiranguid. Lisateabe saamiseks vaadake www.microsoft.com/exporting.
15.11.1.7 Tugiteenused. Microsoft võib pakkuda oma tehnoloogiate tugiteenuseid, nagu
on kirjeldatud siin www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
15.11.1.8 KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. SAATE MICROSOFTILT JA TEMA
TARNIJATELT NÕUDA HÜVITIST ÜKSNES OTSESTE KAHJUDE EEST

MICROSOFTI TECHNOLOGIESI EEST ISE MAKSTUD SUMMA ULATUSES.
TE EI SAA NÕUDA HÜVITIST MIS TAHES MUUDE, SEALHULGAS
PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST, SAAMATAJÄÄNUD TULUDE, ERILISTE,
KAUDSETE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE EEST.
See piirang kehtib a) kõigele, mis on seotud Microsofti tehnoloogiate, teenuste
ja sisuga (sh kood) kolmanda osapoole veebisaitidel või b) kolmanda
osapoole rakendustele; nõuetele lepingu rikkumise eest, garantii rikkumisele,
garantiile või tingimusele, rangele vastutusele, hooletusele või muule
lepinguvälisele kahjule kohaldatava seadusega lubatud määral.
See kehtib isegi siis, kui


parandamine, asendamine või tagasimakse Microsofti tehnoloogiate eest ei
kompenseeri teie kaotusi täiel määral; või



Microsoft teadis või pidi teadma kahjude võimalikkusest.
Mõnedes riikides ei ole lubatud välistada ega piirata juhuslikke või põhjuslikke
kahjusid, nii et ülaltoodud piirang või välistus ei pruugi teile kehtida. Need ei
pruugi teie puhul kehtida ka seetõttu, et teie riik ei pruugi lubada juhuslike,
põhjuslike ega muude kahjude välistamist ega piiramist.

15.11.2 Tihendatud pildifailide töötlemiseks kasutatakse lõikes 15.11.2.1 loetletud Microsoft
Corporationi või selle osade tehnoloogiaid (edaspidi „Microsofti tehnoloogiad”).
Microsofti tehnoloogiaid jagatakse Microsofti tarkvara litsentsitingimuste alusel, mis
on Microsofti tehnoloogiatega kaasas.
15.11.2.1 TARKVARAS kasutatud Microsoft Corporationi tehnoloogiad:
- MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (A.K.A. MICROSOFT
WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE PORTING KIT)
© 2005–2006 Microsoft Corporation. Kõik õigused kaitstud. Microsoft on
registreeritud kaubamärk või USAs ja/või teistes riikides asuva ettevõtte
Microsoft Corporation kaubamärk.
15.11.2.2 Microsofti tehnoloogiaid litsentseeritakse ja ei müüda. Microsofti tarkvara
litsentsitingimused ja käesolev LKLL üksnes annab teile mõned õigused
Microsofti tehnoloogiate kasutamiseks. Microsoft jätab kõik muud õigused
endale. Kui kohaldatav õigus ei anna teile sellest piirangust hoolimata rohkem
õigusi, võite kasutada Microsofti tehnoloogiaid ainult Microsofti tarkvara
litsentsitingimustes ja käesolevas LKLLis selgesõnaliselt lubatud viisil. Seda
tehes peate järgima Microsofti tehnoloogiate mis tahes tehnilisi piiranguid, mis
üksnes võimaldavad teil seda teatud viisidel kasutada. Te ei tohi:
* kasutada Microsofti tehnoloogiaid mis tahes muul eesmärgil, kui ette nähtud.
Microsofti tehnoloogiate eesmärk on rakendada HD Photo kodeerijaid ja/või
dekoodereid XML Paper Specificationi toodetel, mis järgivad ja toetavad HD Photo
1.0 failivormingut (teise nimega Windows Media Foto 1.0 failivorming) nii, nagu on
määratletud Microsofti tehnoloogiate tehnilis(t)es kirjeldus(t)es.
* avaldada Microsofti tehnoloogiaid teistele kopeerimiseks;
* rentida, liisida või laenata Microsofti tehnoloogiaid;
* anda üle Microsofti tehnoloogiaid või nende Microsofti tarkvara litsentsitingimusi
mis tahes kolmandale isikule, välja arvatud kellele see on tingimuste alusel
selgesõnaliselt lubatud.
15.11.2.3 Dokumentatsioon. Mis tahes isik, kellel on juurdepääs teie arvutile või
sisevõrgule, võib kopeerida ja kasutada dokumentatsiooni teie sisekasutuses,
viitaval eesmärgil. Dokumentatsiooni mis tahes muu kasutamine ega
levitamine pole lubatud.
15.11.2.4 Ekspordipiirangud. Microsofti tehnoloogiad alluvad Ameerika Ühendriikide

ekspordiseadustele ja määrustele. Peate järgima kõiki kodumaiseid ja
rahvusvahelisi ekspordiseaduseid ja määruseid, millele Microsofti
tehnoloogiad alluvad. Need seadused hõlmavad sihtkohtade, lõppkasutajate ja
lõppkasutuse
piiranguid.
Lisateabe
saamiseks
vaadake
www.microsoft.com/exporting.
15.11.2.5 TUGITEENUSED. Kuna Microsofti tehnoloogiaid pakutakse „nagu on”, ei
pruugi Microsoft pakkuda sellele tugiteenuseid.
15.11.2.6 GARANTII LAHTIÜTLUS. Microsofti tehnoloogiad on litsentseeritud „sellisena
nagu see on.” Kannate selle kasutamisega seotud riski. Microsoft ei anna
mingeid selgesõnalisi garantiisid, tagatisi või tingimusi. Vastavalt kohalikele
seadustele võivad teiil olla täiendavad tarbijaõigused, mida ei saa muuta ei
Microsofti tarkvara litsentsitingimused ega käesolev LKLL. Kohalikele
seadustele vastavas ulatuses välistab Microsoft turustatavuse, mingiks
kindlaks eesmärgiks sobivuse ja mitterikkumise kaudsed tagatised.
15.11.2.7 HÜVITUSTE JA KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. Saate Microsoftilt ja
tema tarnijatelt nõuda hüvitist üksnes otseste kahjude eest kuni 5,00 USD
ulatuses. Te ei saa nõuda hüvitist mis tahes muude, sealhulgas põhjuslike
kahjude eest, saamatajäänud tulude, eriliste, kaudsete või ettenägematute
kahjude eest.
Selle piirangu kehtivusala
* mis tahes, mis on seotud Microsofti tehnoloogiate, teenuste, sisuga (sh
koodi) kolmanda osapoole veebisaitidel või kolmanda osapoole tarkvaras;
* lepingu ja garantii rikkumise, tagatise või tingimuse, range vastutuse,
hooletuse või muu õigusrikkumise nõuded kohaldatava seadusega lubatud
ulatuses.
See kehtib ka juhul, kui Microsoft teadis või pidi teadma kahjude
võimalikkusest. Ülaltoodud piirang või välistus ei pruugi teie puhul kehtida,
sest teie riik ei pruugi lubada juhuslike, otseste ega muude kahjude välistamist
ega piiramist.

15.11.3 Microsoft Outlooki integratsiooni toetamiseks kasutatakse lõikes 15.11.3.1 loetletud
Microsoft Corporationi või selle osade tehnoloogiaid (edaspidi „Microsofti
tehnoloogiad”).
Microsofti
tehnoloogiaid
jagatakse
Microsofti
tarkvara
litsentsitingimuste alusel, mis on Microsofti tehnoloogiatega kaasas.
15.11.3.1 TARKVARAS kasutatud Microsoft Corporationi tehnoloogiad:
- MICROSOFT Outlook 2010: MAPI päisefailid
© 2009–2010 Microsoft Corporation. Kõik õigused kaitstud. Microsoft on
registreeritud kaubamärk või USAs ja/või teistes riikides asuva ettevõtte
Microsoft Corporation kaubamärk.
15.11.3.2 Microsofti tehnoloogiaid litsentseeritakse ja ei müüda. Microsofti tarkvara
litsentsitingimused ja käesolev LKLL üksnes annab teile mõned õigused
Microsofti tehnoloogiate kasutamiseks. Microsoft jätab kõik muud õigused
endale. Kui kohaldatav õigus ei anna teile sellest piirangust hoolimata rohkem
õigusi, võite kasutada Microsofti tehnoloogiaid ainult Microsofti tarkvara
litsentsitingimustes ja käesolevas LKLLis selgesõnaliselt lubatud viisil. Seda
tehes peate järgima Microsofti tehnoloogiate mis tahes tehnilisi piiranguid, mis
üksnes võimaldavad teil seda teatud viisidel kasutada. Te ei tohi:
• Microsofti tehnoloogiate mis tahes tehnilistest piirangutest kõrvale hiilida;
• Microsofti tehnoloogiaid pöördprojekteerida, pöördtransleerida või koost
lahti võtta, välja arvatud ja ainult sellises ulatuses, mida kohalduv seadus
selgesõnaliselt lubab, hoolimata sellest piirangust;

• valmistada Microsofti tehnoloogiatest käesolevas LKLLis määratletud või
kohaldatavate seadustega lubatud arvust rohkem eksemplare, hoolimata
sellest piirangust;
• avaldada Microsoft tehnoloogiaid teistele kopeerimiseks;
• rentida, liisida või laenata Microsofti tehnoloogiaid; või
• kasutada Microsofti tehnoloogiaid äritarkvara majutusteenuste jaoks.
15.11.3.3 Dokumentatsioon. Mis tahes isik, kellel on juurdepääs teie arvutile või
sisevõrgule, võib kopeerida ja kasutada dokumentatsiooni teie sisekasutuses,
viitaval eesmärgil. Dokumentatsiooni mis tahes muu kasutamine ega
levitamine pole lubatud.
15.11.3.4 Ekspordipiirangud. Microsofti tehnoloogiad alluvad Ameerika Ühendriikide
ekspordiseadustele ja määrustele. Peate järgima kõiki kodumaiseid ja
rahvusvahelisi ekspordiseaduseid ja määruseid, millele Microsofti
tehnoloogiad alluvad. Need seadused hõlmavad sihtkohtade, lõppkasutajate ja
lõppkasutuse
piiranguid.
Lisateabe
saamiseks
vaadake
www.microsoft.com/exporting.
15.11.3.5 TUGITEENUSED. Kuna Microsofti tehnoloogiaid pakutakse „nagu on”, ei
pruugi Microsoft pakkuda sellele tugiteenuseid.
15.11.3.6 GARANTII LAHTIÜTLUS. Microsofti tehnoloogiad on litsentseeritud „sellisena
nagu see on.” Kannate selle kasutamisega seotud riski. Microsoft ei anna
mingeid selgesõnalisi garantiisid, tagatisi või tingimusi. Vastavalt kohalikele
seadustele võivad teiil olla täiendavad tarbijaõigused, mida ei saa muuta ei
Microsofti tarkvara litsentsitingimused ega käesolev LKLL. Kohalikele
seadustele vastavas ulatuses välistab Microsoft turustatavuse, mingiks
kindlaks eesmärgiks sobivuse ja mitterikkumise kaudsed tagatised.
15.11.3.7 HÜVITUSTE JA KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. Saate Microsoftilt ja
tema tarnijatelt nõuda hüvitist üksnes otseste kahjude eest kuni 5,00 USD
ulatuses. Te ei saa nõuda hüvitist mis tahes muude, sealhulgas põhjuslike
kahjude eest, saamatajäänud tulude, eriliste, kaudsete või ettenägematute
kahjude eest.
Selle piirangu kehtivusala
* mis tahes, mis on seotud Microsofti tehnoloogiate, teenuste, sisuga (sh
koodi) kolmanda osapoole veebisaitidel või kolmanda osapoole tarkvaras;
* lepingu ja garantii rikkumise, tagatise või tingimuse, range vastutuse,
hooletuse või muu õigusrikkumise nõuded kohaldatava seadusega lubatud
ulatuses.
See kehtib ka juhul, kui Microsoft teadis või pidi teadma kahjude
võimalikkusest. Ülaltoodud piirang või välistus ei pruugi teie puhul kehtida,
sest teie riik ei pruugi lubada juhuslike, otseste ega muude kahjude välistamist
ega piiramist.

15.11.4 Et lubada kirjutatud rakendustel kasutada Microsofti arendustööriistu Windowsi
omade XML-põhiste rakenduste ehitamiseks, kasutatakse lõikes 15.11.4.1 loetletud
Microsoft Corporationi või selle osade tehnoloogiaid (edaspidi „Microsofti
tehnoloogiad”).
Microsofti
tehnoloogiaid
jagatakse
Microsofti
tarkvara
litsentsitingimuste alusel, mis on Microsofti tehnoloogiatega kaasas.
15.11.4.1 TARKVARAS kasutatud Microsoft Corporationi tehnoloogiad:
- MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0
© Microsoft Corporation. 1981–2008. Kõik õigused kaitstud. Microsoft on
registreeritud kaubamärk või USAs ja/või teistes riikides asuva ettevõtte

Microsoft Corporation kaubamärk.
15.11.4.2 Microsofti tehnoloogiaid litsentseeritakse ja ei müüda. Microsofti tarkvara
litsentsitingimused ja käesolev LKLL üksnes annab teile mõned õigused
Microsofti tehnoloogiate kasutamiseks. Microsoft jätab kõik muud õigused
endale. Kui kohaldatav õigus ei anna teile sellest piirangust hoolimata rohkem
õigusi, võite kasutada Microsofti tehnoloogiaid ainult Microsofti tarkvara
litsentsitingimustes ja käesolevas LKLLis selgesõnaliselt lubatud viisil. Seda
tehes peate järgima tarkvara mis tahes tehnilisi piiranguid, mis üksnes
võimaldavad teil seda teatud viisidel kasutada. Lisateabe saamiseks vaadake
www.microsoft.com/licensing/userights. Te ei tohi:
· avaldada Microsofti tehnoloogiate mis tahes võrdlustestide tulemusi mis tahes
kolmandale isikule ilma Microsofti eelneva kirjaliku nõusolekuta;
· Microsofti tehnoloogiate mis tahes tehnilistest piirangutest kõrvale hiilida;
· Microsofti tehnoloogiaid pöördprojekteerida, pöördtransleerida või koost lahti
võtta, välja arvatud ja ainult sellises ulatuses, mida kohalduv seadus
selgesõnaliselt lubab, hoolimata sellest piirangust;
· valmistada Microsofti tehnoloogiatest käesolevas LKLLis määratletud või
kohaldatavate seadustega lubatud arvust rohkem eksemplare, hoolimata sellest
piirangust;
· avaldada Microsofti tehnoloogiaid teistele kopeerimiseks;
· rentida, liisida või laenata Microsofti tehnoloogiaid; või
· kasutada Microsofti tehnoloogiaid äritarkvara majutusteenuste jaoks.
15.11.4.3 Dokumentatsioon. Mis tahes isik, kellel on juurdepääs teie arvutile või
sisevõrgule, võib kopeerida ja kasutada dokumentatsiooni teie sisekasutuses,
viitaval eesmärgil. Dokumentatsiooni mis tahes muu kasutamine ega
levitamine pole lubatud.
15.11.4.4 Ekspordipiirangud. Microsofti tehnoloogiad alluvad Ameerika Ühendriikide
ekspordiseadustele ja määrustele. Peate järgima kõiki kodumaiseid ja
rahvusvahelisi ekspordiseaduseid ja määruseid, millele Microsofti
tehnoloogiad alluvad. Need seadused hõlmavad sihtkohtade, lõppkasutajate ja
lõppkasutuse
piiranguid.
Lisateabe
saamiseks
vaadake
www.microsoft.com/exporting.
15.11.4.5 TUGITEENUSED. Kuna Microsofti tehnoloogiaid pakutakse „nagu on”, ei
pruugi Microsoft pakkuda sellele tugiteenuseid.
15.11.4.6 GARANTII LAHTIÜTLUS. Microsofti tehnoloogiad on litsentseeritud „sellisena
nagu see on.” Kannate selle kasutamisega seotud riski. Microsoft ei anna
mingeid selgesõnalisi garantiisid, tagatisi või tingimusi. Vastavalt kohalikele
seadustele võivad teiil olla täiendavad tarbijaõigused, mida ei saa muuta ei
Microsofti tarkvara litsentsitingimused ega käesolev LKLL. Kohalikele
seadustele vastavas ulatuses välistab Microsoft turustatavuse, mingiks
kindlaks eesmärgiks sobivuse ja mitterikkumise kaudsed tagatised.
15.11.4.7 HÜVITUSTE JA KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. Saate Microsoftilt ja
tema tarnijatelt nõuda hüvitist üksnes otseste kahjude eest kuni 5,00 USD
ulatuses. Te ei saa nõuda hüvitist mis tahes muude, sealhulgas põhjuslike
kahjude eest, saamatajäänud tulude, eriliste, kaudsete või ettenägematute
kahjude eest.
Selle piirangu kehtivusala
* mis tahes, mis on seotud Microsofti tehnoloogiate, teenuste, sisuga (sh
koodi) kolmanda osapoole veebisaitidel või kolmanda osapoole tarkvaras;
* lepingu ja garantii rikkumise, tagatise või tingimuse, range vastutuse,
hooletuse või muu õigusrikkumise nõuded kohaldatava seadusega lubatud

ulatuses.
See kehtib ka juhul, kui Microsoft teadis või pidi teadma kahjude
võimalikkusest. Ülaltoodud piirang või välistus ei pruugi teie puhul kehtida,
sest teie riik ei pruugi lubada juhuslike, otseste ega muude kahjude välistamist
ega piiramist.

15.11.5 C++ Windowsi omade rakenduste ehitamiseks ja käivitamiseks kasutatakse lõikes
15.11.5.1 loetletud Microsoft Corporationi või selle osade tehnoloogiaid (edaspidi
„Microsofti tehnoloogiad”). Microsofti tehnoloogiaid jagatakse Microsofti tarkvara
litsentsitingimuste alusel, mis on Microsofti tehnoloogiatega kaasas.
15.11.5.1 TARKVARAS kasutatud Microsoft Corporationi tehnoloogiad:
- Microsoft Universal CRT Library
© Microsoft Corporation. Kõik õigused kaitstud. Microsoft on registreeritud
kaubamärk või USAs ja/või teistes riikides asuva ettevõtte Microsoft
Corporation kaubamärk.
15.11.5.2 Microsofti tehnoloogiaid litsentseeritakse ja ei müüda. Microsofti tarkvara
litsentsitingimused ja käesolev LKLL üksnes annab teile mõned õigused
Microsofti tehnoloogiate kasutamiseks. Microsoft jätab kõik muud õigused
endale. Kui kohaldatav õigus ei anna teile sellest piirangust hoolimata rohkem
õigusi, võite kasutada Microsofti tehnoloogiaid ainult Microsofti tarkvara
litsentsitingimustes ja käesolevas LKLLis selgesõnaliselt lubatud viisil. Seda
tehes peate järgima tarkvara mis tahes tehnilisi piiranguid, mis üksnes
võimaldavad teil seda teatud viisidel kasutada. Te ei tohi:
•
Välja arvatud Microsoft .NET Framework, peate hankima Microsofti
eelneva kirjaliku nõusoleku, et avaldada kolmandale osapoolele Microsofti
tehnoloogiate mis tahes võrdlustesti tulemusi.
•

Microsofti tehnoloogiate mis tahes tehnilistest piirangutest kõrvale hiilida;

•
Microsofti tehnoloogiaid pöördprojekteerida, pöördtransleerida või koost
lahti võtta, välja arvatud ja ainult sellises ulatuses, mida kohalduv seadus
selgesõnaliselt lubab, hoolimata sellest piirangust;
•
valmistada Microsofti tehnoloogiatest käesolevas LKLLis määratletud või
kohaldatavate seadustega lubatud arvust rohkem eksemplare, hoolimata
sellest piirangust;
•

avaldada Microsofti tehnoloogiaid teistele kopeerimiseks;

•

rentida, liisida või laenata Microsofti tehnoloogiaid;

•
anda üle Microsofti tehnoloogiate või nende Microsofti tarkvara
litsentsitingimusi mis tahes kolmandale isikule, välja arvatud kellele see on
tingimuste alusel selgesõnaliselt lubatud.
•

kasutada Microsofti tehnoloogiaid äritarkvara majutusteenuste jaoks.

15.11.5.3 Dokumentatsioon. Mis tahes isik, kellel on juurdepääs teie arvutile või
sisevõrgule, võib kopeerida ja kasutada dokumentatsiooni teie sisekasutuses,
viitaval eesmärgil. Dokumentatsiooni mis tahes muu kasutamine ega
levitamine pole lubatud.
15.11.5.4 Ekspordipiirangud. Microsofti tehnoloogiad alluvad Ameerika Ühendriikide
ekspordiseadustele ja määrustele. Peate järgima kõiki kodumaiseid ja
rahvusvahelisi ekspordiseaduseid ja määruseid, millele Microsofti
tehnoloogiad alluvad. Need seadused hõlmavad sihtkohtade, lõppkasutajate ja
lõppkasutuse
piiranguid.
Lisateabe
saamiseks
vaadake
www.microsoft.com/exporting.
15.11.5.5 TUGITEENUSED. Kuna Microsofti tehnoloogiaid pakutakse „nagu on”, ei

pruugi Microsoft pakkuda sellele tugiteenuseid.
15.11.5.6 GARANTII LAHTIÜTLUS. Microsofti tehnoloogiad on litsentseeritud „sellisena
nagu see on.” Kannate selle kasutamisega seotud riski. Microsoft ei anna
mingeid selgesõnalisi garantiisid, tagatisi või tingimusi. Vastavalt kohalikele
seadustele võivad teiil olla täiendavad tarbijaõigused, mida ei saa muuta ei
Microsofti tarkvara litsentsitingimused ega käesolev LKLL. Kohalikele
seadustele vastavas ulatuses välistab Microsoft turustatavuse, mingiks
kindlaks eesmärgiks sobivuse ja mitterikkumise kaudsed tagatised.
15.11.5.7 HÜVITUSTE JA KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. Saate Microsoftilt ja
tema tarnijatelt nõuda hüvitist üksnes otseste kahjude eest kuni 5,00 USD
ulatuses. Te ei saa nõuda hüvitist mis tahes muude, sealhulgas põhjuslike
kahjude eest, saamatajäänud tulude, eriliste, kaudsete või ettenägematute
kahjude eest.
Selle piirangu kehtivusala
* mis tahes, mis on seotud Microsofti tehnoloogiate, teenuste, sisuga (sh
koodi) kolmanda osapoole veebisaitidel või kolmanda osapoole tarkvaras;
* lepingu ja garantii rikkumise, tagatise või tingimuse, range vastutuse,
hooletuse või muu õigusrikkumise nõuded kohaldatava seadusega lubatud
ulatuses.
See kehtib ka juhul, kui Microsoft teadis või pidi teadma kahjude
võimalikkusest. Ülaltoodud piirang või välistus ei pruugi teie puhul kehtida,
sest teie riik ei pruugi lubada juhuslike, otseste ega muude kahjude välistamist
ega piiramist.
15.12 Miama Nueva, Pecita, Bad Script korrapärased kirjatüübid
15.12.1 Miama Nueva autoriõigus © 2014, Linus Romer, kaitstud kirjatüübi nimega Miama
Nueva.
15.12.2 Pecita autoriõigus © 2009–2015,
kirjatüübi nimega Name Pecita.

Philippe

15.12.3 Bad Script korrapärane
Autoriõigus
kaitstud kirjatüübi nimega „Bad Script”.

©

Cochy,

(http://pecita.eu),

2011,

Cyreal

kaitstud

(www.cyreal.org)

15.12.4 Selle kirjatüübi tarkvara on litsentsitud vastavalt litsentsi SIL Open Font License
versioonile 1.1.
See litsents on kopeeritud allpool ja on saadaval ka koos KKKga aadressil:
http://scripts.sil.org/OFL
15.12.5 SIL OPEN FONT LICENSE, versioon 1.1 - 26. helmekuu 2007
15.12.5.1 SISSEJUHATUS
Open Font License'i (OFL) eesmärkideks on ergutada kogu maailmas
fondi koostööprojektide arengut, et toetada akadeemiliste ja
keeleteaduslike kogukondade püüdlusi fontide loomisel ja pakkuda tasuta ja
avatud raamistikku, milles võib fonte jagada ja parandada partnerluses
teistega.
OFL võimaldab litsentseeritud fonte vabalt kasutada, uurida, muuta ja
levitada senikaua, kuni nad pole müüdud. Nõue,

sealhulgas mis tahes tuletatud töid, saab kokku seada, manustada,
levitada ja/või müüa koos mis tahes tarkvaraga tingimusel, et tuletatud tööd
ei kasutaks mis tahes kaitstud nimesid. Samas ei tohi fonte ja tuletisi
anda välja mis tahes muud tüüpi litsentsi alusel. Nõue,
et fondid jääksid selle litsentsi alla, ei kehti
mitte ühegi dokumendi suhtes, mis on loodud fonte või nende tuletisi
kasutades.
15.12.5.2 MÄÄRATLUSED
„Kirjatüübi tarkvara” tähistab failide kogumit, mille on väljastanud autoriõiguse
valdaja(d) selle litsentsi alusel ja selgelt sellisena tähistanud. See võib
hõlmata allika faile, koostada skripte ja dokumentatsiooni.
„Kaitstud kirjatüübi nimi” tähistab mis tahes kindlaks määratud nimetustele kui
sellistele pärast
autoriõiguse avaldust (avaldusi).
„Algne versioon” tähistab fondi tarkvara osade kogumit, nagu seda
levitatakse autoriõiguse valdaja(te) poolt.
„Muudetud versioon” tähistab mis tahes tuletist, mis on loodud algse
versiooni mis tahes osi lisades, kustutades või asendades (osaliselt
või täielikult), muutes vorminguid või teisaldades fondi tarkvara
uude keskkonda.
„Autor” tähistab fondi tarkvarasse panustanud mis tahes disainerit,
inseneri, programmeerijat, tehnilist kirjutajat või muud isikut.
15.12.5.3 LUBA JA TINGIMUSED
Käesolevaga lubatakse tasuta kellel tahes, kes hangib
fondi tarkvara eksemplari, fondi tarkvara muudetud ja muutmata eksemplare
kasutada, uurida, kopeerida, mestida, manustada, muuta, uuesti levitada ja
müüa,
arvestades järgmisi tingimusi.
1) Müüa ei tohi fondi tarkvara ega selle mis tahes üksikuid osi,
ei algsete ega muudetud versioonidena.
2) Fondi tarkvara algseid või muudetud versioone võib kokku seada,
uuesti levitada ja/või müüa koos mis tahes tarkvaraga tingimusel, et iga
eksemplar

sisaldab ülaltoodud autoriõiguse teatist ja käesolevat litsentsi. Need saab
lisada kas eraldiseisvate tekstifailidena, inimloetavate päisetena või
asjakohaste masinloetavate metaandmete väljadena tekstis või
binaarfailides nii kaua, kuni kasutaja neid välju hõlpsasti vaadata saab.
3) Ükski fondi tarkvara muudetud versioon ei tohi kasutada kaitstud fondi
nime(sid) välja arvatud juhul, kui vastava autoriõiguse valdaja on andnud oma
selgesõnalise kirjaliku loa. See piirang kehtib üksnes algse fondi nimele, nii
nagu seda
esitleti kasutajaile.
4) Fondi tarkvara autoriõiguste valdaja(te) või autori(te) nime(sid)
ei tohi kasutada mis tahes muudetud versiooni edendamiseks, toetamiseks
või
reklaamimiseks, välja arvatud autoriõiguse valdaja(te) ja autori(te) panus(t)e
kinnitamiseks või nende selgesõnalise kirjaliku
loaga.
5) Kirjatüübi tarkvara, kas muudetud või mitte, osana või tervikuna,
tuleb levitada täielikult selle litsentsi alusel ning seda ei tohi
levitada mis tahes muu litsentsi alusel. Nõue, et fondid jääksid selle
litsentsi alla, ei kehti mitte ühegi dokumendi suhtes, mis on loodud
kirjatüübi tarkvara kasutades.
15.12.5.4 LITSENTSILEPINGU LÕPETAMINE
See litsents muutub õigustühiseks ja tühistatakse, kui mõni ülaltoodud
tingimustest ei ole täidetud.
15.12.5.5 LAHTIÜTLUS
KIRJATÜÜBI TARKVARA PAKUTAKSE „NAGU SEE ON”, ILMA MIS TAHES
OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA,
SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT, MIS TAHES TURUSTATAVUSE,
MINGIKS KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE NING AUTORIÕIGUSE,
PATENDI-, KAUBAMÄRGI- VÕI MUU ÕIGUSE
MITTERIKKUMISEGA SEOTUD GARANTIIDETA. MITTE MINGIL JUHUL EI
VASTUTA
AUTORID EGA AUTORIÕIGUSE VALDAJAD MIS TAHES KAHJU- VÕI MUU
VASTUTUSNÕUDE EEST,
KAASA ARVATUD MIS TAHES
JUHUSLIKE VÕI PÕHJUSLIKE

ÜLDISTE,

ERILISTE,

KAUDSETE,

KAHJUDE EEST (LEPINGUTINGIMUSTE, ÕIGUSERIKKUMISE VM LÄBI),
MIS TEKIVAD
FONDI TARKVARA, SELLE KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE VÕIMALUSE
PUUDUMISE
VÕI MUU FONDI TARKVARAS SISALDUVA TÕTTU.

15.13 JasPer litsentsi versioon 2.0
Autoriõigus © 2001–2006 Michael David Adams
Autoriõigus © 1999–2000 Image Power, Inc.
Autoriõigus © 1999–2000 The University of British Columbia
Kõik õigused kaitstud.

Käesolevaga lubatakse tasuta kellel tahes („Kasutaja”),
kes hangib selle tarkvara eksemplari ja seotud dokumentide
failid („Tarkvara”), tegeleda tarkvaraga piiranguteta,
sh ilma õigusi piiramata tarkvara eksemplare kasutada, kopeerida, muuta, mestida,
avaldada, levitada ja/või müüa ning lubada isikutel,
kellel on paigaldatud tarkvara, teha nii
järgmistel tingimustel.
Ülaltoodud autoriõiguse teatised ja käesolev loateatis (mis
sisaldab allolevat lahtiütlust) sisalduvad kõikides tarkvara eksemplarides või
selle olulistes osades.
Autoriõiguse valdaja nime ei tohi kasutada tarkvarast saadud toodete
toetamiseks või reklaamimiseks ilma konkreetse eelneva
kirjaliku loata.
SEE GARANTII LAHTIÜTLUS ON KÄESOLEVA LITSENTSI OLULINE
OSA. TARKVARA POLE LUBATUD KASUTADA ILMA KÄESOLEVAT LAHTIÜTLUST
ARVESTAMATA. AUTORIÕIGUSE VALDAJAD JA KAASAUTORID PAKUVAD SEDA
TARKVARA
„NAGU SEE ON” ILMA MIS TAHES OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA,
SEALHULGAS,
KUID MITTE PIIRAVALT, TURUSTATAVUSE, MINGIKS KINDLAKS EESMÄRGIKS
SOBIVUSE JA
KOLMANDATE POOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE GARANTIIDETA.
KÄESOLEVAS TEATISES
HÕLMATUD AUTORIÕIGUSE VALDAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS
TAHES NÕUETE VÕI MIS TAHES ERILISTE
KAUDSETE VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST VÕI MIS TAHES KAHJUDE EEST,
MILLE ON PÕHJUSTANUD
KASUTAMISVÕIMALUSE PUUDUMINE, ANDMETE KAOTSIMINEK VÕI SAAMATA
JÄÄNUD TULU, OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON LEPINGURIKKUMISE,
HOOLETUSE VÕI MUU ÕIGUSRIKKUMISEGA, MIS ON TEKKINUD SELLE TARKVARA
KASUTAMISEST VÕI TOIMIMISEST TULENEVALT VÕI ON SEOTUD TARKVARA
KASUTAMISE VÕI TOIMIMISEGA. AUTORIÕIGUSTE VALDAJAD
EI KINNITA, ET TARKVARA EI RIKU MIS TAHES MUU ÜKSUSE
PATENDIÕIGUSEID VÕI MUID INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSEID.
IGA AUTORIÕIGUSE VALDAJA ÜTLEB LAHTI IGASUGUSEST VASTUTUSEST
KASUTAJA EES
MIS TAHES MUU ÜKSUSE ESITATUD HAGIDE OSAS, MIS PÕHINEVAD

INTELLEKTUAALOMANDI
ÕIGUSTE RIKKUMISEL VÕI MUUL VIISIL. SIINOLEVAGA ANTUD ÕIGUSTE
TEOSTAMISE
TINGIMUS EELDAB SIINKOHAL IGA KASUTAJA AINUVASTUTUST MIS TAHES
MUUDE VAJALIKE
INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSTE TAGAMISEL, KUI ÜLDSE. TARKVARA
EI OLE RIKKEKINDEL JA EI OLE MÕELDUD KASUTAMISEKS
MISSIOONIKRIITILISTES
SÜSTEEMIDES NAGU NEED, MIDA KASUTATAKSE TUUMAJAAMADES,
ÕHUSÕIDUKITE NAVIGEERIMISEL VÕI TEABEVAHETUSE SÜSTEEMIDES,
LENNUJUHTIMISSÜSTEEMIDES,
OTSESELT ELU TOETAVATES MASINATES VÕI RELVASÜSTEEMIDES, MILLE
TARKVARA VÕI SÜSTEEMI RIKE VÕIKS PÕHJUSTADA OTSESELT SURMA,
RASKE FÜÜSILISE VIGASTUSE VÕI KESKKONNAKAHJU („KÕRGENDATUD
RISKIGA TEGEVUSED”). AUTORIÕIGUSE VALDAJAD ÜTLEVAD KONKREETSELT
LAHTI MIS TAHES
OTSESEST VÕI KAUDSEST GARANTIIST KÕRGENDATUD RISKIGA TEGEVUSTEKS
SOBIVUSELE.

15.14 Töö pildivorminguga JPEG2000:
Selle TARKVARA osad on kaitstud autoriõigusega © 2013 University of New South
Wales Kõik õigused kaitstud.

15.15 Intel® Performance Primitives:
© 2002–2008 Intel Corporation. Intel on ettevõtte Intel Corporation kaubamärk USA-s
ja/või teistes riikides.

15.16 Independent JPEG Groupi JPEG-TARKVARA.
See tarkvara põhineb osaliselt tööl, mille tegi ettevõte Independent JPEG Group.

15.17 MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 sõnumilühendi algoritm
Autoriõigus © 1991–2, RSA Data Security, Inc. Loodud 1991. Kõik
õigused kaitstud.
Selle tarkvara kopeerimise ja kasutamise litsents antakse tingimusel, et see
on määratletud kui „RSA Data Security, Inc. MD5 sõnumilühendi
algoritm” kõigis materjalis, kus mainitakse või viidatakse sellele tarkvarale
või selle funktsioonile.
Litsents antakse ka tuletatud teoste loomiseks ja kasutamiseks tingimusel, et
sellised tööd on identifitseeritud kui „tuletatud RSA Data
Security, Inc. MD5 sõnumilühendi algoritm” kogu materjalis, milles
mainitakse tuletatud tööd või viidatakse sellele.
RSA Data Security, Inc. ei tee mingeid kinnitusi, mis käsitlevad kas
selle tarkvara kaubastatavust või sobivust
mingiks kindlaks eesmärgiks. Seda pakutakse „nagu see on”
ilma mis tahes otsese või kaudse garantiita.
Need teatised peavad jääma nende dokumentide ja/või selle tarkvara
mis tahes osa eksemplaridesse.

15.18 Unicode®-i tugi:

Autoriõigus © 1991–2016 Unicode, Inc. Kõik õigused kaitstud.
Levitamise kasutustingimused: http://www.unicode.org/copyright.html.
Käesolevaga lubatakse tasuta kellel tahes, kes hangib Unicode'i andmefailide eksemplari
ja sellega seotud mis tahes dokumendid („Andmefailid”) või Unicode'i tarkvara ja mis
tahes seotud dokumendid („Tarkvara”), tegeleda andmefailide või tarkvaraga
piiranguteta, sealhulgas ilma õiguste piiranguteta andmefailide või tarkvara eksemplare
kasutada, kopeerida, muuta, mestida, avaldada, levitada ja/või müüa ning lubada isikutel,
kellel andmefailid või tarkvara on paigaldatud nii teha, eeldusel et (a) see autoriõiguse ja
loa teatis ilmub kõigil andmefailide või tarkvara eksemplaridel, (b) see autoriõiguse ja loa
teatis ilmub seotud dokumentides ja (c) igas muudetud andmefailis või tarkvaras, aga ka
andmefaili(de) või tarkvaraga seotud dokumentides on olemas selge teatis, et andmeid
või tarkvara on muudetud.
ANDMEFAILID JA TARKVARA ANTAKSE KASUTAMISEKS „NAGU NEED ON”, ILMA
MIS TAHES OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS, KUID MITTE
PIIRAVALT TURUSTATAVUSE, MINGIKS KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA
KOLMANDATE POOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISEGA SEOTUD GARANTIIDETA.
KÄESOLEVAS TEATISES HÕLMATUD AUTORIÕIGUSE VALDAJA VÕI VALDAJAD EI
VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES NÕUETE VÕI MIS TAHES OTSESTE
VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST VÕI MIS TAHES KAHJUDE EEST, MILLE ON
PÕHJUSTANUD KASUTAMISVÕIMALUSE PUUDUMINE, ANDMETE KAOTSIMINEK
VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU, OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON
LEPINGURIKKUMISE, HOOLETUSE VÕI MUU ÕIGUSRIKKUMISEGA, MIS ON
TEKKINUD TARKVARA KASUTAMISEST VÕI TOIMIMISEST TULENEVALT VÕI ON
SEOTUD TARKVARA VÕI ANDMEFAILIDE KASUTAMISE VÕI TOIMIMISEGA.
Autoriõiguse valdaja nime ei tohi nendes andmefailides või tarkvaras kasutada
reklaamides või muul viisil müügi, kasutuse või muude tegemiste edendamiseks ilma
autoriõiguse valdaja eelneva kirjaliku loata, välja arvatud käesolevas teatises sisalduv.
Unicode on ettevõtte Unicode, Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja
teistes riikides.

15.19 FreeType Library
Selle tarkvara osad on kaitstud autoriõigusega © 2009 The FreeType Project
(www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.

15.20 TARKVARA võib sisaldada muud kolmanda osapoole tarkvara. Teavet kolmanda
osapoole tarkvara kohta ja sellise kolmanda osapoole tarkvara litsentsid võite leida
TARKVARAST ja/või TARKVARA saatedokumentidest.

16. Reguleeriv seadus
16.1 Kui TARKVARA soetati Ameerika Ühendriikides, Kanada, Mehhikos, Belize'is, CostaRicas, El Salvadoris, Guatemalas, Hondurases, Montserratis, Nicaraguas, Panamas, Turksi
ja Caicose saartel, Neitsisaartel või Taiwanis, rakendatakse sellele LKLL-ile Ameerika
Ühendriikide California osariigi seaduseid ja seda tõlgendatakse nende seaduste kohaselt.
Mis tahes vaidluse suhtes, mis võib tekkida seoses käesoleva litsentsilepingu ja/või selle
TARKVARAGA, nõustute föderaalse ja/või riigi ainupädevuse ja kohaga Santa Clara
maakonnas California osariigis. Kui kahtlete, kas ostsite TARKVARA Ameerika
Ühendriikides, hankisite (ostsite) TARKVARA ettevõttelt ABBYY USA Software House, Inc.
16.2 Käesoleva litsentsilepingu suhtes kohaldatakse ja selle tõlgendamisel rakendatakse
Jaapani seadusi ja osapooled nõustuvad Tokyo ringkonnakohtu ainupädevusega Jaapanis,
kui TARKVARA soetati Jaapanis.

16.3 Käesoleva litsentsilepingu suhtes kohaldatakse ja selle tõlgendamisel rakendatakse
Münchenis Saksamaa Liitvabariigis kehtivat seadust ning kõik vaidlused lahendatakse
vastavas Müncheni kohtus, kui TARKVARA on ostetud Austrias, Belgias, Taanis, Soomes,
Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Luksemburgis, Hollandis, Portugalis, Hispaanias,
Rootsis või mõnes muus Euroopa Liidu riigis, välja arvatud Maltal, Kreekas ja Küprosel,
mida ei ole mainitud käesoleva litsentsilepingu punktis 16.4, 16.6 või 16.7, või Šveitsis,
Norras, Islandil või Liechtensteinis. Kõik selle litsentsilepinguga seotud vaidlused kuuluvad
Saksamaa Liitvabariigi kohtu ainupädevusse.
16.4 Käesoleva litsentsilepingu suhtes kohaldatakse ja selle tõlgendamisel rakendatakse
Inglise ja Walesi seadusi ja osapooled nõustuvad Inglise ja Walesi kohtute
ainupädevusega, kui TARKVARA soetati Ühendkuningriigis või Suurbritannias ja PõhjaIirimaal või Iiri Vabariigis.
16.5 Kui TARKVARA soetati Austraalias, Uus-Meremaal, Paapua Uus-Guineas, Jõulusaarel,
Kookossaartel, Cooki saartel, Fidžil, Niuel, Norfolki saarel või Tokelaul, siis käesoleva
litsentsilepingu suhtes kohaldatakse ja selle tõlgendamisel rakendatakse Austraalia osariigi
New South Walesi seadusi ja osapooled nõustuvad osariigi ja föderaalsete kohtute
ainupädevusega New South Walesi osariigis.
16.6 Käesoleva litsentsilepingu suhtes kohaldatakse ja selle tõlgendamisel rakendatakse
Venemaa Föderatsioonis kehtivat seadust, kui TARKVARA on ostetud Venemaal,
Valgevenes, Kasahstanis või mõnes muus SRÜ riigis, v.a Ukrainas ja Moldovas, või kui
TARKVARA on hangitud (ostetud) Lätis, Leedus või Eestis.
16.7 Käesoleva litsentsilepingu suhtes kohaldatakse ja selle tõlgendamisel rakendatakse
Ukraina õigusakte, kui tarkvara on ostetud Albaanias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Bulgaarias,
Horvaatias, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Iisraelis, Sakarthvelos, Iraagis, Makedoonias,
Poolas, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Türgis, Serbias, Montenegros, Ukrainas või
Moldovas, v.a juhul, kui TARKVARA on soetanud isik, kes on vastavalt Poola
tsiviilkoodeksile tarbija. Sellistele kasutajatele rakendatakse Poola seaduseid.
16.8 Kui kohaldub punkt 16.7 ja olete juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja (isik, kes
tegeleb äritegevusega ilma juriidilise isiku või partneriteta ning vastutab äritegevuse eest
ainuisikuliselt), lahendatakse mis tahes ja kõik käesoleva LKLLiga seotud vaidlused,
lahkarvamused või erimeelsused vahekohtu kaudu Rahvusvahelise Arbitraažikohtu
reeglitele ja protseduuridele vastavalt Ukraina kaubandus-tööstuskojas vastavalt selle
reeglitele. Eelnevalt mainitud kohtu otsus on lõplik ja siduv mõlemale poolele. Kui kohaldub
punkt 16.7 ja olete eraisik, lahendatakse kõik selle litsentsilepinguga seotud vaidlused
Ukrainas asuva Ševtšenko piirkonnakohtu ainupädevusse Kiievis.
16.9 Kui kohaldub punkt 16.6 ja olete juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja (isik, kes
tegeleb äritegevusega ilma juriidilise isiku või partneriteta ning vastutab äritegevuse eest
ainuisikuliselt), kuuluvad kõik selle litsentsilepinguga seotud vaidlused Vene Föderatsioonis
asuva Moskva vahekohtu ainupädevusse. Kui kohaldub punkt 16.6 ja olete eraisik,
lahendatakse kõik selle litsentsilepinguga seotud vaidlused Vene Föderatsioonis asuva
Kuzminski piirkonnakohtu ainupädevusse.
16.10 Käesoleva litsentsilepingu punktides 16.1 kuni 16.7 kirjeldatud juhtudel ei kohaldata
käesoleva litsentsilepingu suhtes ühegi kohtualluvuse kollisiooninorme ega ÜRO
konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta; viimase kohaldamine
on selgesõnaliselt välistatud.
16.11 Käesoleva litsentsilepingu suhtes kohaldatakse ja selle tõlgendamisel rakendatakse selle
riigi seadusi, kust te TARKVARA hankisite (ostsite), kui TARKVARA on hangitud (ostetud)
riigis, mida ei ole punktides 16.1 kuni 16.7 nimetatud.
17. Litsentsilepingu lõpetamine
17.1 Kui teie ja ABBYY või ABBYY partner pole eraldiseisvas kirjalikus lepingus teisiti kokku
leppinud või pole teisiti kirjas LKLLis või TARKVARA dokumentides, kehtib käesolev LKLL
tähtajatult alates teie esmase nõustumise kuupäevast, nagu on sätestatud litsentsilepingu
alguses, või nii kaua, kui asjakohane seadus lubab. Käesolev litsentsileping kehtib nii kaua

kui lubab asjakohane seadus, kuid mitte kunagi vähem kui TARKVARA autoriõigus, ja
aegub automaatselt ilma eelneva etteteatamiseta, kui selline periood lõpeb.
17.2 Ilma, et see piiraks mis tahes teisi õigusi võib ABBYY lõpetada käesoleva litsentsilepingu,
kui olete rikkunud käesoleva litsentsilepingu tingimusi. Sel juhul olete kohustatud hävitama
kõik oma TARKVARA eksemplarid ja osad ning TARKVARA oma arvutitest eemaldama.
17.3 Võite lõpetada selle litsentsilepingu, hävitades kõik teie valduses olevad TARKVARA
eksemplarid ja eemaldades TARKVARA ja kõik selle osad.
17.4 Selline litsentsilepingu lõpetamine ei vabasta teid kohustusest TARKVARA eest maksta...
Määratlused ja punktid 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja punkt 3.4.4 jäävad
kehtima LKLLi lõpetamisel või aegumisel, mis iganes põhjusel, kuid see ei tähenda ega loo
õigust TARKVARA edasi kasutada pärast käesoleva LKLLi lõpetamist või aegumist.
18. Muu
18.1 TARKVARA aktiveerimise, installimise, kasutamise, registreerimise ja/või tehnilise toe ja
hooldusteenuse pakkumise käigus võidakse teilt nõuda teatud isikuandmete (sh, kuid mitte
ainult teie nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) esitamist ABBYYle. Võite
otsustada, et ei esita meile oma isikuandmeid. Sel juhul ei pruugi teil olla võimalik saada
TARKVARA tehnilist tuge või hooldust, mis on saadaval neile ABBYY klientidele, kes
esitavad oma isikuandmeid, kui isikuandmete esitamine on TARKVARA tehnilise abi või
hoolduse saamiseks vajalik või on TARKVARA tehnilise toe või hoolduse eeltingimuseks
ning pole vastuolus kohaldatava õigusega. Näiteks selleks, et pakkuda teile tehnilist tuge,
peab ABBYY teiega suhtlemiseks töötlema teie e-posti aadressi või telefoninumbrit.
Nõustute, et esitate mitte rohkem isikuandmeid, kui ABBYY või ABBYY partner nõuab ja
nõustute, et teie isikuandmeid võib/võivad töödelda (sh, kuid mitte ainult koguda ja/või muul
viisil kasutada) ABBYY ja/või selle partnerid kooskõlas kehtivate seadustega eeldusel, et
andmeid hoitakse konfidentsiaalselt ning andmete hoidmine toimub vastavalt kohaldatava
õigusega sätestatud andmeturbe nõuetele. Kogu teie poolt ABBYY-le või ABBYY
partneritele esitatud isiklik teave hoiustatakse, seda töödeldakse ja kasutatakse rangelt
ABBYY ja ABBYY partnerite poolt ja seda ei avaldata kolmandatele pooltele, välja arvatud
juhul, kui seda nõuab rakenduv seadus. ABBYY töötleb kõiki isikuandmeid ainult
käesolevast LKLL-ist lähtuvate kohustuste täitmiseks.
18.2 TARKVARA võib luua ABBYY serveriga korrapäraselt korduva interneti-ühenduse
TARKVARA oleku kontrollimiseks või TARKVARA toimimiseks vajalike värskenduste ja
tehnilise teabe allalaadimiseks. ABBYY teeb mõistlikke samme selleks, et selliste
ühenduste käigus ei kantaks üle isiklikku teavet teie või teie arvuti kohta.
18.3 ABBYY võib teile saata e-kirju, mis sisaldavad tooteuudiseid, ettevõtte uudiseid, teavet
eripakkumiste kohta, toote kasutamise teavet ja muud teavet toote ja ettevõtte kohta, kui
nõustusite sellise teabe saamisega. Saate oma e-posti aadressi ABBYY meililistist igal ajal
eemaldada, klõpsates tellimise lõpetamise linki iga e-posti allosas.
18.4 Kui teie vastu esitatakse nõudeid või hagisid, mis on seotud TARKVARA kasutamisega,
peate sellest kohe ABBYYt kirjalikult teavitama hiljemalt kolme (3) äripäeva jooksul alates
teadasaamise hetkest. Peate tegema kõik vajalikud toimingud selleks, et ABBYY saaks
osaleda kohtumenetlusel või -istungitel või võtta üle selliste nõuete kaitsmise või osaleda
kohtuistungitel või arbitraažikohtu menetluses ja te peate tegema ABBYYga koostööd ja
andma ABBYYle kogu vajaliku teabe, et tagada vastavate nõuete või kaasuste
lahendamine, reageerides koheselt ja mitte hiljem kui seitsme (7) päeva jooksul ABBYYlt
vastava päringu saamisest.
18.5 Kui osapoolte vahel pole teisiti kokku lepitud, nõuab selle LKLLi kohaselt litsentseeritud
tarkvara tasu maksmist. Selle litsentsilepingu kohaselt on litsentsi hind määratud ABBYY
või ABBYY partneri poolt ja tuleb tasuda vastavalt nende poolt määratud maksemenetlusele
või võib sisalduda teie poolt soetatud seadmete või riistvara hinnas või on osa tasust, mille
peate maksma TARKVARA täisversiooni saamiseks.
18.6 Kui käesoleva litsentsilepingu mõni punkt on õigustühine või jõustamatu, ei mõjuta see
kogu ülejäänud litsentsilepingu kehtivust ning käesolev litsentsileping jääb kehtima ja on

jõus vastavalt selle tingimustele.

