TERMO DE LICENÇA PARA SOFTWARE DELTRESS

COMPONENTES DELPHI VCL

RDprint – RDacesso – RDTexto – RDCheck – RDextenso – RDreport - RDformula

O presente termo de licença constitui um acordo entre a Deltress Sistemas S/S Ltda e Você, de agora em
diante tratados apenas como DELTRESS e LICENCIADO.
Usando o software da Deltress você concorda com condições deste acordo de licença de uso:
1) VERSÃO TRIAL / SOFTWARE COM LIMITE DE TEMPO: Nas versões TRIAL ou de AVALIAÇÃO, o software deixará de
funcionar 30 (trinta) dias após a instalação. Em alguns casos terá funções limitadas e poderá apresentar tela ou
mensagens ao usuário alertando sobre o uso em modo de demonstração e testes. Talvez não seja possível acessar o
programa ou dados usados com o software quando sua execução for interrompida. Esta versão aplica-se apenas para
AVALIAÇÃO e não deve ser utilizada comercialmente.

2) LICENÇA DE USO: O software é licenciado, não vendido. Este contrato concede a você apenas alguns direitos de uso
do software. À Deltress se reserva todos os outros direitos, não obstante a presente limitação, você poderá usar o
software apenas da maneira expressamente permitida neste contrato. Ao fazer isso, você deverá respeitar todas as
limitações técnicas do software que permitam seu uso apenas de determinadas formas.
É vedado:
a) Aplicar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software;
b) Fazer um número de cópias do software acima do especificado neste contrato;
c) Publicar o software para que outras pessoas o copiem;
d) Alugar, arrendar ou emprestar o software, ou permitir o uso por pessoas não licenciadas;

3) TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS: A Licença é para uso pessoal e intransferível. O Licenciado do software NÃO
poderá doar, vender ou emprestar a licença de uso diretamente a terceiros sem o consentimento expresso da DELTRESS.

4) PERMISSÕES E DIREITOS DO LICENCIADO:
a) A permissão dada ao LICENCIADO deste produto, é de instalar e usar uma única cópia do software e em um único
computador, podendo manter sobre sua guarda, uma ou mais cópias de segurança (backup).
a.1) Excepcionalmente para as licenças classificadas como GROUP o limite será de 03 computadores e a SITE para
um número ilimitado de computadores, desde que estejam sob um mesmo endereço físico e vinculados a um
mesmo CPF ou CNPJ do Licenciado.
b) O Código fonte original, bem como todos os direitos autorais e comercias dos software e ou componentes,
permanecem de propriedade única e exclusiva da Deltress Sistemas S/S Ltda.
c) Este produto será registrado e licenciado para uso exclusivo do LICENCIADO, sendo que ao mesmo, cabe, mantê-lo em
segurança, não permitindo que sejam feitas cópias não autorizadas, sob pena de infringir a lei de propriedade intelectual,
ficando sujeito a ação penal e criminal, além do ressarcimento por eventuais perdas e danos causados à Deltress pelo uso
ou distribuição indevida por empresas ou pessoas não licenciadas.
d) O licenciado pode distribuir e/ou vender qualquer software de sua própria autoria que utilize este software ou
componente, mas nunca entregar os códigos objetos ou fontes dos software ou componentes Deltress ao usuário final. Se
o código fonte é fornecido a terceiros, este deverá adquirir uma licença do respectivo componente para seu uso.
e) O licenciado não poderá criar novos componentes derivados dos software e/ou componente DELTRESS, seja para uso
pessoal ou comercial, seja por licenças freeware, shareware ou quaisquer outros meios comerciais.
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5) SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES:
a) O licenciado terá direito a ATUALIZAÇÃO gratuita por 90 (noventa) dias contados da data do licenciamento. A
atualização a que se refere este item, são as novas versões menores, decorrentes de pequenos ajustes na versão atual, ou
seja, 4.0a, 4.0b, 4.0c por exemplo.
b) O licenciado terá direito a NOVA VERSÃO gratuita se esta for lançada em até 30 (TRINTA) dias da data do
licenciamento, ou seja, versão 4.0x para 5.0. Não se aplicam a este item, o lançamento de novas versões de DELPHI ou
aplicativos para os quais os software ou componentes foram desenvolvidos.
c) O Suporte técnico será fornecido somente via e-mail, sendo atendidos num prazo médio de até 72 horas ou 3 (três)
dias úteis, salvo motivo de força maior.
c.1) O Licenciado deverá consultar a documentação e exemplos que acompanham o produto a fim de obter
informações do funcionamento do mesmo e até resolver seus questionamentos. A Deltress se reserva no direito
de não responder as questões já abordadas e documentadas no material fornecido junto com a cópia Licenciada
do respectivo software. O mesmo material encontra-se disponível para download no site oficial da Deltress.
d) O Suporte técnico limita-se ao uso, configuração e instalação do componente específico, não será fornecido suporte
quanto à lógica de programação e nem de configuração de máquinas ou equipamentos específicos.
e) Após 90 dias, o licenciado terá direito a UPGRADE de novas versões que incluam novos recursos ou suporte as novas
versões do DELPHI pagando apenas o valor definido como "UPGRADE", conforme nossa TABELA DE PREÇOS vigente na
época, desde que esteja atenda os requisitos abaixo:
e.1) O UPGRADE poderá ser feito em até 5 (cinco) anos da data da compra ou da última atualização;
e.2) O UPGRADE será permitido somente para usuários licenciados de uma versão, imediatamente inferior a
versão atual do referido software ou componente; por exemplo: da versão 1 para 2, da 3 para 4 e assim por diante,
não importando o prazo da data da última compra ou atualização.
f) Opcionalmente e segundo a sua necessidade e vontade, todo licenciado poderá contratar os serviços de suporte
estendido conforme opções e preços constantes na tabela vigente.

6) ISENÇÃO DE GARANTIA:
a) Este software ou componente Deltress é vendido "como é", sem garantia, implícita ou expressa. Sendo que todo
esforço é feito assegurar que este produto e sua documentação estão livre de defeitos.
b) A Deltress não será responsável por qualquer perda de lucro ou qualquer outro dano comercial, nem mesmo a danos
especiais, acidentais, consequentes ou ocasionados pelo uso indevido e/ou não recomendado deste produto.
c) A Deltress se reserva no direito de modificar ou remover qualquer função, procedimento ou propriedade de seus
componentes e/ou ferramentas sem aviso prévio.
d) A Deltress não é responsável e nem pode prover apoio técnico para o uso não documentado ou não recomendado de
seus componentes e/ou ferramentas. O licenciado assume a responsabilidade total por suporte ao seu código e
componentes como também os resultados de se usar qualquer função sem documento, procedimento ou propriedade.
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