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KUSHTET E LICENSIMIT FREEWARE
Kjo faqe përmban disa softuer të shkarkueshëm që nuk kërkojnë pagesë të ndonjë tarife licence. Pronari i
të drejtës së autorit dhe Licensedhenesit ose softueri që shkarkoni nëpërmjet kësaj faqeje tregohet në
skedarin shoqërues të leximit dhe në fushën e kësaj faqeje interneti nga e cila shkarkohet softueri. Kjo
Licence Freeware është një marrëveshje ligjore detyruese midis individit që shkarkon softuerin ("Ju") dhe
Licensedhenesit.
KY SOFTUER ËSHTË ME TE DREJTA AUTORI DHE ZOTERUESI I TE DREJTES SE AUTORIT
KËRKON TË GJITHA TË DREJTAT EKSKLUZIVE PËR NJË SOFTUER TË TILLË, PËRVEÇ RASTEVE
KUR LIÇENCOHEN PËR PËRDORUESIT E MËSIPËRM DHE I NËNSHTROHEN PËRPUTHJES SË
RREPTË ME TERMAT E KËSAJ LICENCE FALAS.
Edhe pse një tarifë licence nuk paguhet për përdorimin e një frekuence të tillë, kjo nuk do të thotë se nuk
ka kushte për përdorimin e një frekuente të tillë. Si kusht për dhënien e licencës për përdorimin e
programeve të freeware që janë në dispozicion përmes kësaj faqeje, ju pranoni të gjitha termat dhe
kushtet e mëposhtme. Ju konsideroni se keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të gjitha këto terma dhe kushte
gjatë ekzekutimit të një shkarkimi të ndonjë programi të freeware.

Nëse nuk i përmbaheni ndonjë prej termave dhe kushteve të përcaktuara këtu, licenca juaj për përdorimin
e një frekuente të tillë duhet të anullohet menjëherë dhe automatikisht pa asnjë njoftim ose veprim tjetër
nga pronari i të drejtës së autorit.
TERMAT DHE KUSHTET
Background

1.

Ju jepet një licencë jo-ekskluzive për përdorimin e Softuerit të Shkarkuar në përputhje me të
gjitha kushtet dhe afatet e kësaj Licence Freeware

2.

Ju mund te perdorni software vetëm në një kompjuter të vetëm që zotëroni, jepni me qira ose
kontrolloni. Ju mund të bëni një kopje rezervë të softuerit për përdorim tuaj për të
zëvendësuar kopjen primare në rast të dështimit të hard drive-it ose në mungesë të kopjeve
primare të tjera. Kopja rezervë duhet të mbajë të gjitha njoftimet për të drejtën e autorit.

3.

Ju jepet vetëm një licencë për pjesën e kodit të objektit të softuerit që mund të lexohet nga
makina. Ju nuk do të modifikoni, rrisni, ndryshoni inxhinier ose ndryshe të ndryshoni softuerin
nga gjendja e tij aktuale.

4.

Ju nuk mund ta përdorni softuerin për përdoruesit e shumtë ose në një rrjet të zonës lokale
pa pëlqimin me shkrim nga Licensdhenesi.

5.

Ju nuk mund të shpërndani, kopjoni, publikoni, caktoni, shitni, negocioni, përcillni, transferoni,
zotoni, jepni me qira ose jepni ndonjë të drejtë tjetër për përdorimin e softuerit.
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6.

Ju nuk do të keni të drejta pronësore në dhe në softuer. Ju verifikoni dhe pranoni që
Licensedhenesi mban të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera pronësore në dhe në
softuer.

7.

Licenca juaj për përdorimin e softuerit do të anullohet nga licensedhenesi pas njoftimit me
shkrim për ju. Kjo licencë do të përfundojë automatikisht pas shkeljes tuaj të kushteve të
kësaj Marrëveshjeje ose me përdorimin tuaj të softuerit përtej fushës së licencës së dhënë
këtu.

8.

Përdorimi brenda fushës së kësaj licence është pa pagesë dhe nuk paguhet asnjë honorar
ose tarifë për licencim nga ju. Përdorimi përtej fushëveprimit të kësaj licence përbën shkelje
të së drejtës së autorit..

9.

Kjo licencë do të jetë efektive dhe do t'ju lidhë me shkarkimin tuaj të softuerit..

10.

Ju e pranoni softuerin në një "SIC ESHTE" dhe me të gjitha gabimet. Asnjë përfaqësim dhe
garanci nuk janë bërë për ju në lidhje me ndonjë aspekt të softuerit.

11.

LICENCUESI KËRKON KUSHT, TE GJITHA GARANCITË, TË SHPREHUR OSE TË
NËNKUPTUAR, NË LIDHJE ME SOFTUERIN, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR NË
ÇDO GARANCI TË PËRSHTATSHME PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR OSE
TREGTUESHMËRI. LICENCUESI NUK DO TË JETË I DETYRUAR OSE PËRGJEGJËS PËR
NDONJE DËMTIM, LËVIZJEN OSE PËRGJEGJËSITË E NDËRTUAR DREJT OSE TË
NDALUARA NGA PËRDORIMI I SOFTUERIT, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR NË
DËMTIME TË RËNDËSISHME, PASUESE OSE SPECIFIKE.

12.

Kjo Licence Freeware do të interpretohet sipas ligjeve të [SHTETIT / VENDIT]. Ju pranoni që
të gjitha mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me softuerin dhe / ose këtë marrëveshje të
frekuencave do të sillen në gjykatat e [SHTETIT / VENDIT]. Ju dorëzoni në këtë mënyrë
juridiksionet e një gjykate të tillë. Megjithatë, gjykatat federale të vendosura në [SHTETI /
VEND] do të kenë juridiksion mbi kërkesat e autorit të paraqitura nga Licensedhenesi dhe ju
dorëzoni në juridiksionin e gjykatës federale të vendosur në [SHTETI / PROVINCES] të
[SPECIFIKIMIT].

13.

Dështimi i Licencuesit për të zbatuar ndonjë të drejtë në këtë Marrëveshje ose të drejtën e
autorit të tij në softuer nuk do të interpretohet si ndryshim i kësaj marrëveshjeje ose heqje
dorë nga ndonjë nga të drejtat e Licensedhenesit në vijim ose sipas ndonjë dispozite të
shtetit të ligjit federal.

Për të pranuar kushtet e kësaj Licence dhe për të vazhduar për të shkarkuar këtë softuer, KLIKO KETU.

