ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EULA)
ABBYY Screenshot Reader 11.0
Σημαντικό! Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν εγκαταστήσετε,
αντιγράψετε ή/και χρησιμοποιήσετε το ABBYY FineReader 11.0 (στο εξής
αναφέρεται ως "το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ"). Η εγκατάσταση, η αντιγραφή ή η με οποιονδήποτε
άλλον τρόπο χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δηλώνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους.
Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (στο εξής αναφέρεται ως "ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ") αποτελεί
νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς, τον τελικό χρήστη, που απέκτησε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και την
ABBYY. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιλαμβάνει οποιοδήποτε και κάθε συναφές μέσο, έντυπο υλικό, και
διαδικτυακή ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση, καθώς και οποιεσδήποτε εφαρμογές, βάσεις
δεδομένων και άλλα στοιχεία λογισμικού.
Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ τίθεται σε ισχύ μόλις αποδεχθείτε όλους τους όρους που
καθορίζονται εδώ, κατά την εγκατάσταση ή την έναρξη χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με
οποιονδήποτε τρόπο. Αυτή η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ είναι δεσμευτική για όλη την περίοδο ισχύος των
πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εκτός από τις περιπτώσεις που
ορίζονται διαφορετικά από την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ή από ξεχωριστή συμφωνία που έχει
συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και την ABBYY και μπορεί να εξαρτάται από το πεδίο εφαρμογής
της Άδειας χρήσης, όπως περιγράφεται στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.
Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από τη νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών
δικαιωμάτων, καθώς και από τους όρους διεθνών συνθηκών. Συμφωνείτε ότι η παρούσα
άδεια είναι εκτελεστέα όπως οποιαδήποτε άλλη γραπτή διαπραγματευόμενη συμφωνία η οποία
έχει υπογραφεί από εσάς. Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ είναι εκτελεστέα απέναντι σε εσάς.
Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ συνοδεύεται από ξεχωριστή άδεια χρήσης σε έντυπη μορφή, οι όροι που
διέπουν τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, και στην περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας του
περιεχομένου μεταξύ του κειμένου της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ και του κειμένου της
έντυπης, ξεχωριστής άδειας χρήσης, υπερισχύει το κείμενο της έντυπης ξεχωριστής άδειας
χρήσης.
Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ενδέχεται να είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές γλώσσες. Ενδεχομένως να
υπάρχουν ασυμφωνίες ή διαφορές στην ερμηνεία μεταξύ της αγγλικής έκδοσης της ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ και των εκδόσεων που είναι διαθέσιμες σε άλλες γλώσσες. Χάριν ομοιόμορφης
ερμηνείας και για την αποφυγή τυχόν αμφισημιών, σε όλες τις διαφορές, τις αξιώσεις ή τις
νομικές ενέργειες ερμηνείας, εφαρμογής ή άλλου ζητήματος αναφορικά με την ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ, θα χρησιμοποιείται η αγγλική έκδοση της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Με την εγκατάσταση, την αντιγραφή ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,
αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτή την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ και συμφωνείτε ότι
δεσμεύεστε από τους όρους της. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ, μην εγκαταστήσετε και μην χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή τα στοιχεία του.
Ορισμοί
"ABBYY" είναι οι εταιρείες
ABBYY USA Software House, Inc., καταχωρισμένη στη διεύθυνση 890 Hillview
Court, Suite 300, Milpitas, California, 95035, USA, κατά την εφαρμογή του
άρθρου 12.1 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ABBYY Japan Co., Ltd., καταχωρισμένη στη διεύθυνση 2-5-14 Shin-Yokohama,

Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033, Japan, κατά την
εφαρμογή του άρθρου 12.2 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ABBYY Europe GmbH, καταχωρισμένη στη διεύθυνση Landsberger strasse 300,
80687 Munich, Germany, κατά την εφαρμογή του άρθρου 12.3 της παρούσας
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ABBYY UK Ltd., καταχωρισμένη στη διεύθυνση Centrum House, 36 Station
Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, United Kingdom, κατά την εφαρμογή του
άρθρου 12.4 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ABBYY PTY Ltd., καταχωρισμένη στη διεύθυνση Citigroup Building’, όροφος 13,
2-26 Park Street, Sydney NSW 2000, Australia, κατά την εφαρμογή του
άρθρου 12.5 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ABBYY Production LLC, καταχωρισμένη στη διεύθυνση ul. Otradnaya, dom 2B,
κτίριο 6, γραφείο 12, 127273, Moscow, Russia, κατά την εφαρμογή του
άρθρου 12.6 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ABBYY Software House Ukraine, καταχωρισμένη στη διεύθυνση 31,
Degtyarevskaya st., Kiev, Ukraine 03057, κατά την εφαρμογή του άρθρου
12.7 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,
και ABBYY Solutions Ltd., καταχωρισμένη στη διεύθυνση Michail Karaoli 2,
Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Οι όροι "Εσείς", "Εσάς" και "Τελικός Χρήστης" αναφέρονται σε και περιλαμβάνουν
οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και νομική οντότητα που αποκτά το παρόν ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για
προσωπική χρήση και όχι για σκοπούς περαιτέρω μεταπώλησης.
Με τον όρο "Άδεια χρήσης" νοείται το μη αποκλειστικό δικαίωμα το οποίο παραχωρείται σε
εσάς από την ABBYY για την εγκατάσταση και τη χρήση των λειτουργιών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Ως "Συνεργάτης της ABBYY" νοείται μια οντότητα ή πρόσωπο που αδειοδοτείται από την
ABBYY να μεταπωλεί και να διανέμει αυθεντικά αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στους Τελικούς
Χρήστες, είτε άμεσα είτε μέσω ενός ή περισσότερων δευτερευόντων μεταπωλητών ή
δευτερευόντων διανομέων.
Ως "Υπολογιστής" νοείται ένα φυσικό ή εικονικό μηχάνημα που μπορεί να αποτελείται από
μία ή περισσότερες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) και λειτουργεί με συγκεκριμένο
λειτουργικό σύστημα. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση ή τη σύνθεση του Υπολογιστή
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ο Υπολογιστής να θεωρείται διαφορετικός Υπολογιστής για
τους σκοπούς της παραχώρησης αδειών χρήσης.
Ως "Εικονικό μηχάνημα" νοείται
εξομοιωμένο) σύστημα υλικού.
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Ως "Σειριακός αριθμός" νοείται το μοναδικό αναγνωριστικό της άδειας χρήσης ή της ομάδας
αδειών χρήσης με παρόμοιες παραμέτρους, το οποίο παρέχεται στον τελικό χρήστη.
1.

Χορήγηση άδειας

1.1

Η ABBYY σάς παραχωρεί μια περιορισμένου χρόνου, μη αποκλειστικού δικαιώματος
Άδεια Χρήσης για την εγκατάσταση και χρήση των λειτουργιών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, στοιχείων ήχου
και βίντεο, μουσικής, κειμένου, πρόσθετων εφαρμογών ή/και βάσεων δεδομένων που
ενσωματώνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, καθώς και του συνοδευτικού έντυπου υλικού), μόνο
σε μορφή αντικειμενικού κώδικα, που υπόκειται σε όλους τους περιορισμούς όπως
μπορεί να τίθενται από την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, τα κλειδιά άδειας χρήσης
λογισμικού ή/και υλικού ("Κλειδί άδειας χρήσης"), το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή/και μια ξεχωριστή

γραπτή συμφωνία μεταξύ εσάς και της ABBYY ή Συνεργάτη της ABBYY. Όλοι οι όροι που
αναφέρονται στον παρόν εφαρμόζονται τόσο στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ως σύνολο, όσο και σε
όλα τα επί μέρους στοιχεία του. Οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το πεδίο εφαρμογής της
άδειας χρήσης θα ερμηνεύεται υπέρ των περιορισμών του πεδίου εφαρμογής της άδειας
χρήσης. Οι περιορισμοί στη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να περιλαμβάνουν
ενδεικτικά τα εξής:
1.1.1 Τον αριθμό θέσεων και την πρόσβαση δικτύου. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να
χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μόνο σε έναν Υπολογιστή (“παραχώρηση άδειας χρήσης
για μία θέση").
1.1.2 Εάν είστε φυσικό πρόσωπο, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα
αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή και σε μια φορητή
συσκευή εφόσον και οι δύο συσκευές ανήκουν σε εσάς και τις χρησιμοποιείτε εσείς. Δεν
μπορείτε να χρησιμοποιείτε δύο αντίγραφα του λογισμικού ταυτόχρονα.
1.1.3 Εάν είστε νομικό πρόσωπο μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε ισάριθμους υπολογιστές ή/και εικονικά μηχανήματα αναλόγως του
πλήθους των αδειών χρήσης που αποκτήσατε. Σε δεδομένη χρονική στιγμή μπορείτε να
προσπελάσετε ένα εγκατεστημένο αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με τη χρήση Υπηρεσιών
Τερματικού μόνο από έναν υπολογιστή, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη σε
ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ εσάς και της ABBYY ή σε οποιαδήποτε συνοδευτική
τεκμηρίωση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Οι Υπηρεσίες Τερματικού για τον σκοπό του παρόντος
επιτρέπουν σε έναν χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα σε
έναν απομακρυσμένο υπολογιστή μέσω δικτύου.
1.1.4 Διάρκεια. Η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να περιορίζεται από καθορισμένη χρονική
περίοδο και το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται μετά από τη λήξη αυτής
της περιόδου.
1.2

Η ABBYY επιφυλάσσεται επί παντός δικαιώματος, το οποίο δεν εκχωρείται ρητώς σε εσάς
από την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν σας εκχωρεί δικαιώματα σε
σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα της ABBYY.

1.3

Στην περίπτωση κατά την οποία ισχύει η παράγραφος 12.6 και είστε φυσικό πρόσωπο,
έχετε δικαίωμα χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παγκοσμίως. Εάν ισχύει η παράγραφος 12.4
και εσείς είστε νομική οντότητα, η προμήθεια του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (αγορά) μπορεί να γίνει
αποκλειστικά στη χώρα όπου έχει καταχωριστεί η νομική οντότητα ή το υποκατάστημά
της ή αντιπροσωπείες της, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη σε ξεχωριστή,
γραπτή συμφωνία μεταξύ εσάς και της ABBYY. Οι υπάλληλοι της νομικής οντότητας ή
του υποκαταστήματός της και των αντιπροσωπειών της έχουν δικαίωμα χρήσης του
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παγκοσμίως, με την προϋπόθεση ότι η προμήθεια και η εγκατάσταση του
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έχει γίνει στη χώρα όπου είναι καταχωρισμένη η νομική οντότητα ή το
υποκατάστημα και οι αντιπροσωπείες της.

1.4

Οποιαδήποτε χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή των συστατικών μερών του εκτός του πλαισίου
ή σε αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ABBYY ή/και τρίτων
και αποτελεί αιτία ανάκλησης όλων των δικαιωμάτων χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, τα
οποία σας χορηγούνται με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

1.5

Εάν αναπτύξετε ή χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε εικονικό περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των μέσων VMware, Citrix ή μέσω δημιουργίας

ειδώλων, δεν μπορείτε καμία στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε το
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, να υπερβείτε τους περιορισμούς που ισχύουν για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή το πεδίο
της άδειας χρήσης που έχει χορηγηθεί. Για παράδειγμα, δεν θα επιτρέπεται η χρήση του
ίδιου κλειδιού άδειας χρήσης για χρήση ή πρόσβαση στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε εικονικό
περιβάλλον από έναν αριθμό Υπολογιστών που είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό
Υπολογιστών για τους οποίους έχει ληφθεί καταλλήλως άδεια χρήσης.
1.6

Έχετε το δικαίωμα λήψης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε περισσότερα του ενός μέσα (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
σε πολλαπλά μέσα), συμπεριλαμβανομένων των λήψεων μέσω Internet. Ανεξάρτητα
από την ποσότητα ή τον τύπο των μέσων που λαμβάνετε, σάς παρέχεται άδεια χρήσης
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της Άδειας Χρήσης του
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

2.

Περιορισμοί χρήσης

2.1

Όλοι οι όροι χρήσης και οι περιορισμοί που διέπουν τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
αναφέρονται στην παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες
καθορίζεται διαφορετικά σε μια ξεχωριστή γραπτή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ
εσάς και της ABBYY ή έναν Συνεργάτη της ABBYY σε οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

2.2

Δεν έχετε το δικαίωμα να εκτελέσετε ή να καταστήσετε δυνατή σε άλλα άτομα τη
διενέργεια οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην παρακάτω
λίστα:

2.2.1 Αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (π.χ.
αναπαραγωγή και μετατροπή του αντικειμενικού κώδικα σε πηγαίο) ή άλλη προσπάθεια
εξαγωγής του πηγαίου κώδικα για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, εκτός
εάν, και μόνο στον βαθμό που, μια τέτοια δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την
ισχύουσα νομοθεσία κατά παρέκκλιση του παρόντος περιορισμού. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει τον περιορισμό δραστηριοτήτων αυτού του είδους, οποιεσδήποτε
πληροφορίες ανακαλυφθούν με τον τρόπο αυτό δεν πρέπει να κοινοποιηθούν σε
τρίτους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία μια τέτοια κοινοποίηση απαιτείται
από το νόμο, ενώ οι πληροφορίες αυτές πρέπει να κοινοποιηθούν εγκαίρως στην
ABBYY. Όλες οι πληροφορίες αυτού του είδους θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές,
ιδιοκτησίας της ABBYY.
2.2.2 Τροποποίηση, προσαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών για το σκοπό της
διευκόλυνσης της εκτέλεσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο υλικό σας), πραγματοποίηση
αλλαγών στον αντικειμενικό κώδικα του Λογισμικού, των εφαρμογών και των βάσεων
δεδομένων που περιέχονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ εκτός αυτών που παρέχονται από το
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και περιγράφονται στην τεκμηρίωση.
2.2.3 Διόρθωση σφαλμάτων στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή μετάφραση
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ABBYY.

του

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

χωρίς

2.2.4 Ενοικίαση, εκμίσθωση, υποαδειοδότηση ή μεταφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τα
οποία εκχωρούνται σε εσάς από την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ και άλλων δικαιωμάτων
σχετικών με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή εξουσιοδότηση
αντιγραφής του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε άλλον
υπολογιστή (εκτός από τις περιπτώσεις οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 2.5), εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά σε μια ξεχωριστή γραπτή συμφωνία που έχει συναφθεί με την
ABBYY.

2.2.5 Παροχή της δυνατότητας πρόσβασης στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή/και χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε
οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ,
ενδεικτικά εντός ενός συστήματος πολλαπλών χρηστών, ενός εικονικού περιβάλλοντος
ή μέσω Internet.
2.2.6 Κατάργηση, αλλαγή ή συγκάλυψη οποιωνδήποτε ειδοποιήσεων σχετικών με πνευματικά
δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή ευρεσιτεχνίες που εμφανίζονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όπως
παραδίδεται σε εσάς.
2.3

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για την παροχή υπηρεσιών
αναγνώρισης και μετατροπής επί πληρωμή ή δωρεάν ή/και να παρέχετε τα
αποτελέσματα ή το δικαίωμα πρόσβασης στα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν μέσω της
χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ως τμήμα άλλης υπηρεσίας, η οποία έχει την αναγνώριση ή τη
μετατροπή ως βασικό στοιχείο της σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν έχετε υπογράψει
ξεχωριστή, γραπτή συμφωνία με την ABBYY.

2.4

Απαγορεύεται να παρακάμψετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που
παρέχεται με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, χωρίς πρόσθετη γραπτή συμφωνία με την ABBYY,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αθροιστικά με οποιοδήποτε άλλο
λογισμικό.

2.5

Έχετε το δικαίωμα εκτέλεσης μίας μόνιμης μεταφοράς αυτού του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο
απευθείας σε άλλο τελικό χρήστη. Εάν είστε νομικό πρόσωπο, η μεταφορά αυτή απαιτεί
έγγραφη έγκριση από την ABBYY. Αυτή η μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλο το
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων, των συστατικών μερών
του, των μέσων και του έντυπου υλικού, καθώς και οποιωνδήποτε ενημερώσεων) και
την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Η μεταφορά αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί μέσω
αποστολής ή οποιουδήποτε άλλου έμμεσου τρόπου. Ο δέκτης αυτής της εφάπαξ
μεταφοράς πρέπει να συμφωνήσει ότι συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να μην μεταφέρει περαιτέρω
την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ και το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Σε περίπτωση μιας τέτοιας μεταφοράς
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τον
υπολογιστή ή το τοπικό σας δίκτυο.

3.

Προέκδοση, Δοκιμαστική έκδοση ή Έκδοση επίδειξης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3.1

Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ το οποίο λάβατε με την παρούσα άδεια είναι μια εμπορική
προέκδοση ή λογισμικό έκδοσης beta, η οποία παρέχεται μόνο για λόγους δοκιμής,
επίδειξης, επαλήθευσης ή δοκιμής, έχει περιορισμένη λειτουργικότητα, φέρει τις
ενδείξεις "Αγορά κατόπιν δοκιμής" (Try&Buy), "Δοκιμαστική έκδοση" (Trial) ή "Έκδοση
επίδειξης" (Demo) ή χορηγήθηκε δωρεάν ("Περιορισμένο Λογισμικό"), ισχύει ο όρος 3
μέχρι τη χρονική στιγμή απόκτησης (αγοράς) μιας άδειας για την πλήρη έκδοση του
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Στον βαθμό κατά τον οποίο ένας όρος αυτής της Ενότητας έρχεται σε
διένεξη με οποιονδήποτε από τους άλλους όρους ή τις προϋποθέσεις της παρούσας
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, η Ενότητα αυτή υπερισχύει αυτών των άλλων όρων και
προϋποθέσεων αναφορικά με το Λογισμικό προέκδοσης, αλλά μόνο στο βαθμό που είναι
απαραίτητο για την επίλυση αυτής της διένεξης.

3.2

Το Περιορισμένο Λογισμικό παρέχεται σε εσάς "ΩΣ ΕΧΕΙ", δεν αντιπροσωπεύει τελική
έκδοση ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από την ABBYY και ενδέχεται να περιέχει σφάλματα κάθε είδους
και άλλα προβλήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αστοχία του συστήματος ή
αστοχία άλλου είδους, καθώς και απώλεια δεδομένων. Η ABBYY αποποιείται
οποιασδήποτε εγγύησης ή αστικής ευθύνης οποιουδήποτε είδους απέναντί σας. ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ,

ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ, Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ABBYY ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΟΛΑΡΙΩΝ (50 $) Η ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ.
3.3

Το Περιορισμένο Λογισμικό ενδέχεται να έχει περιορισμένη λειτουργικότητα, όπως
λειτουργικότητα για περιορισμένη χρονική περίοδο και έπειτα από τη λήξη της
επιτρεπόμενης λειτουργικότητας ("διακοπή"), η πρόσβασή σας και η δυνατότητά σας να
χρησιμοποιείτε το Περιορισμένο Λογισμικό θα τερματιστεί. Έπειτα από τη διακοπή, τα
δικαιώματά σας που απορρέουν από την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ θα καταργηθούν, εκτός εάν
αποκτήσετε μια νέα άδεια χρήσης από την ABBYY.

3.4

Σε ό,τι αφορά το Περιορισμένο Λογισμικό για το οποίο δεν έχει υπάρξει εμπορική
έκδοση, η ABBYY δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση, δεν έχει καμία ρητή ή
σιωπηρή υποχρέωση κι εσείς αναγνωρίζετε ότι η ABBYY δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή
εγγύηση πως το λογισμικό αυτό θα αναπτυχθεί περαιτέρω ή πως η εμπορική έκδοση θα
ανακοινωθεί ή θα καταστεί διαθέσιμη στο μέλλον. Η ABBYY έχει το δικαίωμα να μην
κυκλοφορήσει ένα προϊόν λογισμικού παρόμοιο ή συμβατό με τέτοιου είδους λογισμικό.
Αντίστοιχα, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε έρευνα ή ανάπτυξη εκτελέσατε σχετικά με το
λογισμικό εκτελείται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο.

3.5

Μπορείτε να παρέχετε σχόλια στην ABBYY σχετικά με τη δοκιμή και τη χρήση του
Περιορισμένου Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σχετικά με σφάλματα
κάθε είδους («Σχόλια»), και να μεταφέρετε πλήρως και να παραχωρείτε στην ABBYY
όλα τα δικαιώματα για αυτά τα σχόλια, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των
δικαιωμάτων για χρήση, δημοσίευση και διανομή των Σχολίων.

3.6

Όροι και προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας

3.6.1 Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τις συνοδευτικές γραπτές, προφορικές ή ηλεκτρονικές
πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε εσάς από την ABBYY σχετικά με το Περιορισμένο
Λογισμικό, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με την ποιότητα του Περιορισμένου
Λογισμικού ή την ποιότητα των αποτελεσμάτων που αποκτώνται μέσω της χρήσης του
Περιορισμένου Λογισμικού, τα σχόλια και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με
σφάλματα κάθε είδους ή άλλα προβλήματα τα οποία ανακαλύπτετε στο Περιορισμένο
Λογισμικό είναι εμπιστευτικές (στο εξής "Εμπιστευτικό υλικό").
3.6.2 Δεν θα πρέπει να κοινοποιείτε το Εμπιστευτικό υλικό. Ως "κοινοποίηση" νοείται η
προβολή, περιγραφή, αντιγραφή, εκμίσθωση, ο δανεισμός, η ενοικίαση, η ανάθεση, η
μεταφορά ή η παροχή πρόσβασης, μέσω δικτύου ή με άλλον τρόπο, σε Εμπιστευτικό
υλικό το οποίο αναπαράγεται σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της
προφορικής επικοινωνίας, σε τρίτους.
3.6.3 Θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή της
κοινοποίησης του Εμπιστευτικού υλικού και τη διατήρηση της εμπιστευτικής φύσης του.
3.6.4 Θα πρέπει να ενημερώσετε έγκαιρα την ABBYY, εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε
κοινοποίηση Εμπιστευτικού υλικού.Σε περίπτωση παραβίασης τυχόν όρων και
προϋποθέσεων που καθορίζονται στα άρθρα 3.6.1 - 3.6.3 παραπάνω, θα πρέπει να
καταβάλετε πρόστιμο στην ABBYY για οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν από την
παραβίαση αυτή.
3.6.5 Κατά τη λήψη μιας νεότερης έκδοσης Περιορισμένου Λογισμικού ή μιας εμπορικής
έκδοσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, είτε ως ανεξάρτητου προϊόντος είτε ως τμήματος ενός
προϊόντος μεγαλύτερου μεγέθους, συμφωνείτε να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε όλες

τις προηγούμενες εκδόσεις του Περιορισμένου Λογισμικού που λάβατε από την ABBYY.
3.6.6 Εάν το Περιορισμένο Λογισμικό σάς έχει χορηγηθεί κατόπιν ξεχωριστής γραπτής
συμφωνίας, όπως η Συμφωνία αμοιβαίας εμπιστευτικότητας περί μη αποκάλυψης, η
χρήση του λογισμικού από Εσάς διέπεται, επίσης, από αυτήν τη συμφωνία. Στον βαθμό
κατά την οποίο οποιοιδήποτε όροι ή προϋποθέσεις μιας ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας,
όπως η Συμφωνία αμοιβαίας εμπιστευτικότητας περί μη κοινοποίησης, έρχονται σε
διένεξη με οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, η
ξεχωριστή γραπτή έκδοση υπερισχύει των υπολοίπων όρων και προϋποθέσεων
αναφορικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, αλλά μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την
επίλυση αυτής της διένεξης.
4.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ "Όχι για μεταπώληση"

4.1

Στην περίπτωση κατά την οποία το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ φέρει την ένδειξη "Όχι για μεταπώληση"
(Not for Resale) ή "NFR", ανεξάρτητα με όσα αναφέρονται σε άλλες ενότητες της
παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, έχετε το δικαίωμα χρήσης αυτού του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο για
λόγους επίδειξης, επαλήθευσης ή δοκιμής.

5.

Ενημερώσεις

5.1

Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ επισημαίνεται ως ενημέρωση, πρέπει να είστε αδειοδοτημένος
χρήστης της προηγούμενης έκδοσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ η οποία αναγνωρίζεται από την
ABBYY ότι δικαιούται την ενημέρωση αυτή, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

5.2

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ το οποίο επισημαίνεται ως "ενημέρωση" αντικαθιστά ή/και συμπληρώνει
το προϊόν που αποτελεί τη βάση του δικαιώματος σας στην ενημέρωση.

5.3

Έχετε το δικαίωμα χρήσης του ενημερωμένου προϊόντος που προκύπτει μόνο σύμφωνα
με τους όρους της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ που παρέχεται με αυτήν την ενημέρωση.

5.4

Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε υποχρέωση της ABBYY για την υποστήριξη της έκδοσης
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στην οποία εφαρμόζεται η ενημέρωση θα τερματιστεί με τη λήξη της
διαθεσιμότητας της ενημέρωσης.

6.

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση

6.1

Μπορεί να σας παραχωρηθεί τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες συντήρησης ή
επαγγελματικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ("Υπηρεσίες υποστήριξης")
οι οποίες υπόκεινται στις προϋποθέσεις της τρέχουσας πολιτικής υποστήριξης της
ABBYY.

6.2

Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις της πολιτικής υποστήριξης της ABBYY
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ABBYYwww.abbyy.com. Η ABBYY επιφυλάσσεται του
δικαιώματος αλλαγής της πολιτικής υποστήριξης οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.

6.3

Εκτός από τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις, η ABBYY ενδέχεται να εφαρμόζει
συγκεκριμένες πολιτικές υποστήριξης σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες ενδέχεται να
διέπονται από ξεχωριστές συμφωνίες.

6.4

Οποιοσδήποτε συμπληρωματικός κώδικας λογισμικού και οποιοδήποτε στοιχείο
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παρέχεται σε εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών υποστήριξης, θα πρέπει να

θεωρείται τμήμα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
6.5

Για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης των Υπηρεσιών Υποστήριξης, ίσως σας
ζητηθεί να παρέχετε στην ABBYY πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του
υλισμικού σας, τον αριθμό σειράς του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σας, καθώς και ορισμένα προσωπικά
στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται το όνομά σας, η επωνυμία της εταιρείας σας (εάν
υπάρχει), η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η
ABBYY έχει το δικαίωμα χρήσης των ανωτέρω πληροφοριών όπως ορίζονται στο
άρθρο 14.4 της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

7.

Περιορισμένη εγγύηση

7.1

Η ABBYY δηλώνει, εγγυάται και διασφαλίζει ότι κατέχει το πλήρες δικαίωμα, ισχύ,
δικαιοπρακτική δυνατότητα, ικανότητα και αρμοδιότητα για τη χορήγηση άδειας και τη
διανομή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων, των
φωτογραφιών, των γραφικών, των στοιχείων ήχου και βίντεο, της μουσικής, του
κειμένου, των πρόσθετων εφαρμογών που ενσωματώνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, καθώς και
του συνοδευτικού έντυπου υλικού και όλων των αντιγράφων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

7.2

Εάν απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία αποκτήσατε (αγοράσατε) το
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, η ABBYY εγγυάται ότι τα μέσα στα οποία παρέχεται το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ θα είναι
απαλλαγμένα από ελαττώματα στα υλικά και στην λειτουργία υπό κανονική χρήση, για
την ελάχιστη περίοδο εγγύησης η οποία καθορίζεται από τη νομοθεσία της χώρας στην
οποία αποκτήσατε (αγοράσατε) το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, με έναρξη την ημερομηνία αγοράς. Στην
περίπτωση αγοράς του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στις χώρες που καθορίζονται στο άρθρο 12.6, η
περίοδος αυτή καθορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, με έναρξη την ημερομηνία αγοράς.

7.3

Ανεξάρτητα από τις ρητές εγγυήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω σε αυτή την ενότητα,
το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και ενημερώσεων, παρέχονται σε
εσάς "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και η ABBYY δεν χορηγεί καμία εγγύηση οποιουδήποτε τύπου,
συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας
για συγκεκριμένο σκοπό. Η ABBYY δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί την
απόδοση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνετε κατά τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

7.4

Εκτός από οποιαδήποτε εγγύηση, προϋπόθεση, αντιπροσώπευση ή όρο στον βαθμό κατά
τον οποίο τα ίδια δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να εκτελεστούν ή περιορίζονται από
την ισχύουσα νομοθεσία για εσάς στην περιοχής σας, η ABBYY δεν παρέχει καμία
εγγύηση, προϋπόθεση, αντιπροσώπευση ή όρους (ρητούς ή σιωπηρούς είτε μέσω
καταστατικού, κοινού δικαίου, εθιμοτυπικών κανόνων, χρήσης ή άλλου τρόπου) για
οποιοδήποτε θέμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της μη παράβασης δικαιωμάτων
τρίτων, της εμπορευσιμότητας, της ενσωμάτωσης, της ικανοποιητικής ποιότητας ή της
καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν θα φέρει σφάλματα
και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας ή ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ θα λειτουργεί κανονικά
κατά τη χρήση του σε συνδυασμό με άλλο λογισμικό ή υλικό. Ο κίνδυνος όσον αφορά
την ποιότητα και την απόδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ βαραίνει εσάς.

7.5

Η ABBYY δεν παρέχει καμία εγγύηση για προϊόντα λογισμικού τρίτων τα οποία ενδέχεται
να παρέχονται εντός του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

8.

Περιορισμός αστικής ευθύνης

8.1

Η ABBYY δεν φέρει αστική ευθύνη σε καμία περίπτωση προς εσάς για οποιεσδήποτε
ζημίες, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια δεδομένων ή πληροφοριών

οποιουδήποτε τύπου, επιχειρηματικού ή άλλων, οποιεσδήποτε αξιώσεις κόστους ή
οποιασδήποτε συνακόλουθης, έμμεσης ή τυχαίας ζημίας ή τυχόν απώλειες κέρδους ή
απώλειες αποταμιεύσεων οι οποίες προκύπτουν ή/και σχετίζονται με τη χρήση του
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή ζημίες οι οποίες προκαλούνται από πιθανά σφάλματα ή τυπογραφικά
λάθη στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία ένας αντιπρόσωπος
της ABBYY έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των απωλειών, ζημιών, αξιώσεων
κόστους ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης από τρίτους. Οι προηγούμενοι περιορισμοί και
εξαιρέσεις εφαρμόζονται στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία στην
περιοχή σας. Η μοναδική και αθροιστική αστική ευθύνη της ABBYY σύμφωνα ή σε σχέση
με αυτή την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ περιορίζεται στο ποσό που καταβλήθηκε αρχικά για την
αγορά του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εάν υπάρχει.
9.

Περιορισμοί για χρήστες που διαμένουν στη Γερμανία ή την Αυστρία

9.1

Στην περίπτωση που αποκτήσετε το αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στη Γερμανία ή την
Αυστρία και ο συνήθης τόπος διαμονής σας είναι σε μία από αυτές τις χώρες, σύμφωνα
με τη γερμανική νομοθεσία, η ABBYY εγγυάται ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχει τις
λειτουργίες που καθορίζονται στα συνοδευτικά του έγγραφα ("συμφωνημένες
λειτουργίες") για την περίοδο της περιορισμένης εγγύησης μετά από τη λήψη του
αντιγράφου του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κατά τη χρήση του με τη συνιστώμενη διαμόρφωση
υλικού. Σύμφωνα με τη χρήση της σε αυτό το άρθρο, ως "περίοδος περιορισμένης
εγγύησης" νοείται το ένα (1) έτος στην περίπτωση επιχειρηματιών χρηστών ή νομικών
προσώπων και τα δύο (2) έτη στην περίπτωση των μη επιχειρηματιών χρηστών. Οι μη
ουσιώδεις διαφοροποιήσεις από τη συμφωνημένη λειτουργικότητα δεν θα λαμβάνονται
υπόψη και δεν θα αποτελούν βάση για οποιαδήποτε δικαιώματα εγγύησης. Αυτή η
περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που παρέχεται σε εσάς
δωρεάν, για παράδειγμα, στην περίπτωση ενημερώσεων, προεκδόσεων, "δοκιμαστικών"
εκδόσεων, δειγμάτων προϊόντος ή αντιγράφων που φέρουν την ένδειξη "Όχι για
μεταπώληση" ("Not for resale", "NFR") του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που έχει
τροποποιηθεί από εσάς, στον βαθμό κατά τον οποίο οι τροποποιήσεις αυτές προκάλεσαν
κάποιο ελάττωμα. Για να προβάλετε κάποια αξίωση στα πλαίσια της εγγύησης, κατά τη
διάρκεια της περιόδου της περιορισμένης εγγύησης, πρέπει να επιστρέψετε, με δικά μας
έξοδα, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και το αποδεικτικό αγοράς στο σημείο απόκτησής του. Εάν η
λειτουργικότητα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ διαφέρει σημαντικά από τη συμφωνημένη, η ABBYY
έχει το δικαίωμα (μέσω επανεκτέλεσης και στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας)
επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Εάν οι ενέργειες αυτές αποτύχουν,
έχετε το δικαίωμα έκπτωσης στην τιμή αγοράς (μείωση) ή ακύρωσης του συμφωνητικού
αγοράς (ακύρωση). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση,
επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης πελατών της ABBYY στη Γερμανία: ABBYY
Europe GmbH, Landsberger strasse 300, 80687 Munich, Τηλ.: +49 89 69 33 33 0,
Φαξ: +49 89 69 33 33 300.

9.2

Στην περίπτωση που αποκτήσετε το αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στη Γερμανία ή την
Αυστρία και ο συνήθης τόπος διαμονής σας είναι σε μία από αυτές τις χώρες:

9.2.1 Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9.2.2, η νόμιμη ευθύνη της ABBYY όσον αφορά τις
ζημίες περιορίζεται ως εξής: (i) η ABBYY φέρει ευθύνη μόνο έως του ποσού των ζημιών
οι οποίες προβλέπονται τυπικά κατά τη χρονική στιγμή της σύναψης της συμφωνίας
αγοράς, αναφορικά με ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν από ελαφρώς αμελή παραβίαση
μιας υλικής συμβατικής υποχρέωσης και (ii) η ABBYY δεν φέρει ευθύνη για ζημίες οι
οποίες προκλήθηκαν από ελαφρώς αμελή παραβίαση μιας μη υλικής συμβατικής
υποχρέωσης.

9.2.2 Ο περιορισμός της ευθύνης που ορίζεται στο 9.2.1 δεν θα ισχύει για καμία υποχρεωτική
από το νόμο ευθύνη (ειδικότερα, για την ευθύνη δυνάμει του Γερμανικού Νόμου περί
Ευθύνης Προϊόντων), για ευθύνη αναφορικά με μια συγκεκριμένη εγγύηση ή ευθύνη
για υπαίτια πρόκληση προσωπικών τραυματισμών.
9.2.3 Θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή και τη μείωση των
ζημιών και, ειδικότερα, να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και
των δεδομένων του υπολογιστή σας τα οποία υπόκεινται στους όρους της παρούσας
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
10.

Περιορισμοί για ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που θα αποκτηθεί στις Η.Π.Α.

10.1 Κυβερνητική χρήση. Σε περίπτωση χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από την κυβέρνηση των
Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα των Η.Π.Α., εφαρμόζονται οι
ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (1) Περιορισμένο Λογισμικό Υπολογιστών (Restricted
Computer Software), όπως καθορίζεται από το FAR (Federal Acquisition Regulations)
52.227-14, στη ρήτρα Δικαιώματα δεδομένων-Γενικά (Rights in Data-General) και (2)
οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή ή κοινοποίηση από την Κυβέρνηση υφίσταται σε
περιορισμούς όπως καθορίζονται παραπάνω στην υποπαράγραφο (с)(1)(ii) του DFARS
252.227-7013 στο άρθρο Δικαιώματα τεχνικών δεδομένων και λογισμικού
υπολογιστών.
10.2 Κανονισμοί εξαγωγών. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν θα πρέπει να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί σε
παραβίαση οποιωνδήποτε όρων της νομοθεσίας περί εξαγωγών στη χώρα αγοράς ή
απόκτησης με άλλον τρόπο αυτού του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Επιπρόσθετα, δηλώνετε και
εγγυάστε ότι η λήψη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν σας απαγορεύεται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
11.

Τεχνολογία τρίτων κατασκευαστών

11.1 Άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας χρήσης. Αυτό το
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από τις ακόλουθες ευρεσιτεχνίες Η.Π.Α., με
κωδικούς: 5.490.216
12.

Ισχύον δίκαιο

12.1 Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ έχει αποκτηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Μεξικό,
στο Μπελίζε, στην Κόστα Ρίκα, στο Σαλβαδόρ, στη Γουατεμάλα, στην Ονδούρα, στο
Μονσεράτ, στη Νικαράγουα, στον Παναμά, στις Νήσους Τερκς και Κάικος, στις Παρθένες
Νήσους ή στην Ταϊβάν, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ διέπεται από και ερμηνεύεται
σύμφωνα με τους συνταγματικούς νόμους που ισχύουν στην Πολιτεία της Καλιφόρνια,
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά η οποία
μπορεί να προκύψει σε σχέση με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ή/και το παρόν
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, συναινείτε στην αποκλειστική αρμοδιότητα και στο χώρο των
ομοσπονδιακών ή/και των πολιτειακών δικαστηρίων της κομητείας Santa Clara στην
πολιτεία της Καλιφόρνια. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
αγοράστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτήσατε (αγοράσατε) το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ από την
ABBYY USA Software House, Inc.
12.2 Στην περίπτωση απόκτησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στν Ιαπωνία, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιαπωνίας και τα
συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται την αποκλειστική αρμοδιότητα του Περιφερειακού
Δικαστηρίου του Τόκυο στην Ιαπωνία.

12.3 Στην περίπτωση απόκτησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη
Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την
Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία ή οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εκτός της Μάλτας, της Ελλάδας και της Κύπρου, που δεν αναφέρεται στο
άρθρο 12.4, 12.6 ή 12.7 της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ή στην Ελβετία, τη Νορβηγία,
την Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ διέπεται από και ερμηνεύεται
σύμφωνα με τους συνταγματικούς νόμους που ισχύουν στο Μόναχο, στην
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και από το αρμόδιο δικαστήριο του Μονάχου.
Όλες οι διαφορές οι οποίες σχετίζονται με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ εμπίπτουν στην
αποκλειστική αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
12.4 Στην περίπτωση απόκτησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, η παρούσα
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και
της Ουαλίας και τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται την αποκλειστική αρμοδιότητα των
δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.
12.5 Αν αποκτήσατε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παπούα Νέα
Γουινέα, τη Νήσο των Χριστουγέννων, τα Νησιά Κόκος (Κίλινγκ), τις Νήσους Κουκ, τα
Φίτζι, τη Νιούε, το Νησί Νόρφολκ, το Τοκελάου, η παρούσα Άδεια Χρήσης διέπεται από
και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, της
Αυστραλίας και τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται την αποκλειστική δικαιοδοσία της
Πολιτείας και των ομοσπονδιακών δικαστηρίων της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.
12.6 Στην περίπτωση απόκτησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στη Ρωσία, στη Λευκορωσία, στο
Καζακστάν ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών
(CIS), εκτός της Ουκρανίας και της Μολδαβίας ή στην περίπτωση απόκτησης (αγοράς)
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στη Λετονία, τη Λιθουανία ή την Εσθονία, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους συνταγματικούς νόμους που ισχύουν
στη Ρωσική Ομοσπονδία.
12.7 Στην περίπτωση απόκτησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία, το Ισραήλ, τη
Γεωργία, το Ιράκ, την Π.Γ.Δ.Μ., την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία,
την Τουρκία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο ή τη Μολδαβία, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ουκρανίας, εκτός εάν
το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αποκτήθηκε από ένα πρόσωπο η κατάσταση του οποίου αναγνωρίζεται
ως καταναλωτής σύμφωνα με τον Πολωνικό Αστικό Κώδικα. Το Πολωνικό δίκαιο θα
ισχύει για τέτοιου είδους καταναλωτές.
12.8 Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 12.7 και εάν είστε νομικό πρόσωπο ή μόνος
ιδιοκτήτης (άτομο που δραστηριοποιείται μόνο του χωρίς εταιρική δομή ή συνεργάτες
και φέρει μόνο του την ευθύνη για τις επιχειρηματικές του ενέργειες), οποιεσδήποτε
διενέξεις, αντιφάσεις ή διαφορές προκύπτουν από ή σε σχέση με την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ θα
επιλύονται οριστικά μέσω διαιτησίας σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του
Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορικής Αμνηστίας του Ουκρανικού Υπουργείου Εμπορίου και
Βιομηχανίας και σύμφωνα με τους Κανόνες του. Η απόφαση του προαναφερθέντος
δικαστηρίου θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτικώς εκτελεστέα για αμφότερα τα μέρη.
Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 12.7 και εάν είστε ιδιώτης, όλες οι διαφωνίες
σχετικά με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του
Περιφερειακού Δικαστηρίου Shevchenkovsky του Κιέβου στην Ουκρανία.
12.9 Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 12.6 και εάν είστε νομικό πρόσωπο ή μόνος
ιδιοκτήτης (άτομο που δραστηριοποιείται μόνο του χωρίς εταιρική δομή ή συνεργάτες

και φέρει μόνο του την ευθύνη για τις επιχειρηματικές του ενέργειες) όλες οι διαφορές
σχετικά με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
Δικαστηρίου Arbitrazh της Μόσχας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Στην περίπτωση εφαρμογής
του άρθρου 12.6 και εάν είστε ιδιώτης, όλες οι διαφωνίες σχετικά με την παρούσα
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Περιφερειακού
Δικαστηρίου Kuzminsky της Μόσχας στη Ρωσική Ομοσπονδία.
12.10 Στις περιπτώσεις οι οποίες περιγράφηκαν στα άρθρα 12.1 - 12.7, η παρούσα ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ δεν θα διέπεται από τους κανονισμούς σύγκρουσης νομοθεσιών ή τη Συνθήκη
των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων για την Διεθνή Πώληση Αγαθών, η εφαρμογή
των οποίων αποκλείεται ρητά.
12.11 Στην περίπτωση απόκτησης (αγοράς) του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε άλλη χώρα εκτός από αυτές
που καθορίζονται στα άρθρα 12.1 - 12.7, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ διέπεται από και
ερμηνεύεται σύμφωνα τους συνταγματικούς νόμους της χώρας στην οποία αποκτήσατε
(αγοράσατε) το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.
13.

Τερματισμός

13.1 Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ εσάς και
της ABBYY, σε ξεχωριστή, γραπτή συμφωνία ή εκτός από τις περιπτώσεις όπου
προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ισχύει για όσο επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Στον βαθμό που η ισχύουσα
νομοθεσία απαιτεί τη δήλωση μιας περιόδου λήξης για τη συγκεκριμένη ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ,
η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ θα διαρκεί όσο επιτρέπεται, αλλά σε κάθε περίπτωση,
τουλάχιστον για όσο διαρκούν τα πνευματικά δικαιώματα επί του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
13.2 Με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος, η ABBYY έχει το δικαίωμα λύσης της
παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ στην περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσής σας με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να
καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, όλα τα στοιχεία του και να
καταργήσετε την εγκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τους Υπολογιστές σας.
13.3 Έχετε το δικαίωμα τερματισμού της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ καταστρέφοντας όλα τα
αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, όλα τα στοιχεία του και καταργώντας την εγκατάσταση
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
13.4 Ο τερματισμός αυτού του είδους δεν σας απαλλάσσει της υποχρέωσης πληρωμής του
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Οι ενότητες 2, 3.6, 8, 9, 10, 11 παράγραφοι 7.2 - 7.5, 14.1, 14.2, 14.4,
14.6, 14.7 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά από τον τερματισμό ή τη λήξη της
παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, όπως και αν προκλήθηκε, χωρίς ωστόσο αυτό να υπονοεί
ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε συνεχιζόμενο δικαίωμα χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μετά από
τον τερματισμό της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
14.

Διάφοροι όροι

14.1 Όλοι οι τίτλοι και τα δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο που δεν περιέχεται στο
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αλλά η προσπέλασή του είναι δυνατή μέσω της χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,
είναι ιδιοκτησία των κατόχων του αντίστοιχου περιεχομένου και ενδέχεται να
προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών
δικαιωμάτων ή άλλων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από διεθνείς
συνθήκες. Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ δεν σας εκχωρεί τυχόν δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας αυτού του είδους.
14.2 Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιέχει πολύτιμα εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες, που

ανήκουν στην ABBYY και σε τρίτα μέρη και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της
νομοθεσίας περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, της
νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, των όρων διεθνών συνθηκών και της ισχύουσας
νομοθεσίας της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται ή αποκτήθηκε.
14.3 Η ABBYY ενδέχεται να σας παρέχει έντυπο υλικό, συμπεριλαμβανομένου του Εγχειριδίου
Χρήσης.
14.4 Κατά τη διαδικασία Ενεργοποίησης, εγκατάστασης, χειρισμού, δήλωσης ή/και τεχνικής
υποστήριξης και συντήρησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε
στην ABBYY ορισμένα προσωπικά στοιχεία σας (όπως το όνομα, τη διεύθυνση, την
ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας). Μπορείτε να επιλέξετε να μην
μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όμως σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε
λάβετε τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ή συντήρησης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που είναι
διαθέσιμες στους πελάτες της ABBYY οι οποίοι παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία,
εάν η παροχή προσωπικών στοιχείων είναι σημαντική προϋπόθεση για να σας
παρέχουμε τεχνική υποστήριξη ή συντήρηση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και αυτό δεν αντιβαίνει
στην ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, η
ABBYY θα πρέπει να επεξεργαστεί την ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου
σας προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας. Συμφωνείτε να μην παρέχετε περισσότερα
προσωπικά στοιχεία από όσα απαιτεί η ABBYY ή/και ένας συνεργάτης της ABBYY και
συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης
ενδεικτικά της συλλογής ή/και χρήσης με άλλον τρόπο) από την ABBYY ή/και τις
θυγατρικές της ή από συνεργάτες της ABBYY σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με
την προϋπόθεση της διατήρησης της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των
δεδομένων, εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιεσδήποτε προσωπικές
πληροφορίες παρέχετε στην ABBYY, τις θυγατρικές της ή άλλους συνεργάτες της ABBYY
θα υποβληθούν σε επεξεργασία, θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά
από την ABBYY και τις θυγατρικές της εταιρείες ή άλλους συνεργάτες της ABBYY, χωρίς
να αποκαλυφθούν σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτηθεί
από την ισχύουσα νομοθεσία. Η επεξεργασία όλων των προσωπικών στοιχείων θα
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά προς εκπλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από
την παρούσα ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EULA) από την ABBYY.
14.5 Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ενδέχεται να συνδέεται περιοδικά μέσω Διαδικτύου στον ασφαλή
διακομιστή της ABBYY, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος της κατάστασης του
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή να γίνει λήψη ενημερώσεων και τεχνικών πληροφοριών απαραίτητων
για τη λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η ABBYY θα καταβάλει εύλογες ενέργειες
προκειμένου να μην μεταβιβαστούν προσωπικές πληροφορίες που αφορούν εσάς ή τον
Υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια αυτών των συνδέσεων.
14.6 Η ABBYY έχει το δικαίωμα αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και την εταιρεία, πληροφορίες σχετικά
με ειδικές προσφορές, συμβουλές για τη χρήση του προϊόντος, καθώς και άλλες
πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με το προϊόν και την εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι
έχετε συμφωνήσει ειδικά για τη λήψη πληροφοριών αυτού του είδους από την ABBYY.
Έχετε το δικαίωμα κατάργησης της διεύθυνσής σας από τη λίστα των ηλεκτρονικών
διευθύνσεων της ΑBBYY οποιαδήποτε στιγμή.
14.7 Στην περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή νομικών αγωγών εναντίον σας σχετικά με την
χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την ABBYY σχετικά εντός τριών (3)
ημερών από την ημέρα γνωστοποίησής τους. Θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να παρέχετε στην ABBYY τη δυνατότητα συμμετοχής στις

ακροαματικές διαδικασίες για τις προαναφερθείσες αξιώσεις ή αγωγές στο δικαστήριο
και να παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες για την διευθέτηση των αντίστοιχων
αξιώσεων ή νομικών αγωγών, εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη του αιτήματος από
την ABBYY.
14.8 Ως αποζημίωση στο πλαίσιο της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ νοείται η τιμή της Άδειας η
οποία καθορίζεται από την ABBYY ή κάποιον Συνεργάτη της ABBYY και είναι πληρωτέα
σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμής που καθορίζονται από αυτούς, ή
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του εξοπλισμού ή του υλικού που αποκτήθηκε από εσάς, ή
αποτελεί μέρος της πληρωτέας τιμής από Εσάς για την πλήρη έκδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Εάν είστε φυσικό πρόσωπο, η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ενδέχεται να παρέχεται δωρεάν.
14.9 Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ καταστεί άκυρο ή μη
εφαρμόσιμο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα του υπόλοιπου τμήματος της ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ, η οποία παραμένει σε ισχύ και είναι εφαρμόσιμη σύμφωνα με τους όρους της.

