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Végfelhasználói licencszerződés
1.1. verzió, érvényes 2017.12.07-től

1. A szerződő felek:
A szerződés Zsombori Balázs Péter egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 37570304,
adószám: 66681614-1-33, honlap: www.verbalio.com , e-mail: support@verbalio.com ,
a továbbiakban Licenctulajdonos) és Ön, mint felhasználó (a továbbiakban Felhasználó), a
továbbiakban együttesen Felek között jön létre.

2. A szerződés tárgya:
A Verbalio Képes szoftver (a továbbiakban Szoftvertermék) használata.

3. A szerződés létrejötte:
A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Szoftvertermék feltelepítésével, használatával,
külön aláírás nélkül jön létre.

4. A Licenctulajdonos és 3rd party gyártók jogai és kötelességei:
A Licenctulajdonos a Szoftvertermék telepítéséhez szükséges telepítőfájlt és aktiválókódot a
Felhasználó rendelkezésére bocsátja.
A Szoftvertermékkel kapcsolatos valamennyi szerzői jog kizárólagos jogosultja a
Licenctulajdonos. Minden jog fenntartva, © 2016-2017 Zsombori Balázs Péter.
A szerzői jogok a szoftver egészére és annak részeire, továbbá hibajavításira, bővítményeire
és frissítéseire is kiterjednek. A Szoftvertermék egészét vagy részét tilos feltörni,
visszafejteni, reprodukálni, más szoftverbe beépíteni, forráskódját és forrásanyagát más
szoftver alapjául felhasználni, továbbértékesíteni, haszonbérletbe adni, vagy egyéb módon
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profitszerzésre felhasználni, telepítőfájlját harmadik személynek továbbadni, eredetiség
ellenőrző mechanizmusát kijátszani vagy megkerülni.
A Szoftvertermék tudományos, kutatási, piackutatási, K+F célra történő felhasználása
kizárólag a Licenctulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
A szoftvertermékbe beágyazott SymbolStix képkészlet a SymbolStix, LLC. szellemi
tulajdona. A SymbolStix a SymbolStix, LLC. bejegyzett védjegye. Minden jog
fenntartva, © 2016-2017 SymbolStix, LLC.

A képkészletet kizárólag a Szoftverterméken belül szabad használni. Szigorúan tilos a képeket
a Szoftvertermékből bármilyen módon kinyerni, kimásolni, reprodukálni, továbbadni, eladni,
más rajzok, ábrák alapjául venni, vagy egyéb haszonszerző célra felhasználni.
A Szoftvertermék képkészlete tartalmazhatja közismert cégek logójának, népszerű könyvek,
filmek karaktereinek sematikus rajzait. A Szoftvertermékben található logó és karakter
szimbólumok díjmentesen kerültek beágyazásra és kizárólag kommunikációs célra
használhatók, nem adhatók el, nem másolhatók ki és semmilyen más módon nem nyerhetők ki
profitszerzés céljából.
A Szoftvertermékben található Vocalizer Expressive beszédszintetizátor és magyar
beszédhang a Nuance Communications, Inc. szellemi tulajdona. A Nuance, a Vocalizer
és a Vocalizer Expressive a Nuance Communications, Inc. bejegyzett védjegye. Minden
jog fenntartva, © 2016-2017 Nuance Communications, Inc.

A beszédszintetizátort és a beszédhangot csak a Szoftverterméken belül szabad használni.
Szigorúan tilos bármilyen módon visszafejteni, kinyerni, továbbadni, eladni, vagy egyéb
profitszerző célra felhasználni.
A Licenctulajdonos a Szoftvertermék fejlesztését legjobb igyekezete és szaktudása szerint
végezte és tesztelte, törekszik a tudomására jutott hibák kijavítására. A Felhasználó
készülékén fellépő esetleges hibákért és műszaki korlátokért nem tartozik felelősséggel a
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Licenctulajdonos. A Licenctulajdonos nem vállal felelősséget a Szoftvertermék esetleges
hibáiból, vagy helytelen használatából eredő károkért.
A Licenctulajdonos a Szoftvertermék megvásárolt verziójának esetleges hibajavításait
térítésmentesen teszi elérhetővé a Felhasználó számára. A Licenctulajdonos a Szoftvertermék
új funkciókat vagy tartalmat magába foglaló verzióit nem köteles díjmentesen rendelkezésre
bocsátani.

5. A Felhasználó jogai és kötelességei:
A Felhasználó jogosult arra, hogy a megvásárolt aktiválókód birtokában a Szoftverterméket
egy androidos készülékre feltelepítse és azon a Szoftvertermék egy példányát futtassa.
Ha a Szoftvertermék véletlenül törlésre kerül, ugyanarra a készülékre ugyanazzal az
aktiválókóddal visszatelepíthető.
Amennyiben Felhasználó készüléke meghibásodik vagy egyéb okból másik készülékre
szeretné telepíteni a Szoftverterméket, akkor a Licenctulajdonostól új aktiválókódot kell
igényelnie a vásárlást igazoló számla bemutatásával. A Licenctulajdonos ezen kérésnek
maximum 3 alkalommal tesz térítésmentesen eleget, kizárólag azon időszak alatt, amíg a
Szoftvertermék megvásárolt verzióját forgalmazza. Ilyenkor az előző aktiválókóddal
feltelepített Szoftvertermék további használatára nem jogosult a Felhasználó, köteles azt
maradéktalanul eltávolítani.
A Felhasználó jogosult a Szoftvertermékbe saját kép-, hang- és szöveganyagot rögzíteni. A
feltöltött és/vagy megszólaltatott tartalomért kizárólag a Felhasználó felelős, azzal
kapcsolatban a Licenctulajdonost semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem terheli.
A Szoftvertermékben több felhasználói profil is létrehozható. Egy-egy felhasználói profilhoz
egyedi tartalom és beállításik tartozhatnak. A Felhasználói profilokról biztonsági mentés
készíthető, ami meg is osztható olyan felhasználókkal, akik szintén rendelkeznek a
Szoftvertermék megvásárolt változatával. A felhasználói profilok tartalmáért kizárólag a
Felhasználó felelős, azzal kapcsolatban a Licenctulajdonost semmilyen felelősség vagy
kötelezettség nem terheli.
A Szoftvertermékkel létrehozott üzenetekért és az azok által kiváltott döntésekért,
cselekvésekért, történésekért kizárólag a Felhasználó felelős. Kifejezetten tilos a
Szoftvertermék olyan használata, mely más személyek megtévesztésére, megfélemlítésére,
veszélyeztetésére, kihasználására, negatív befolyásolására, megalázására, diszkriminációjára,
alapvető emberi jogainak megsértésre vagy korlátozására irányul. A Szoftverterméket tilos
jogszabályba ütköző magatartásra, bűncselekmény elkövetésére használni.
A Felhasználó szabad döntése, hogy a Szoftvertermékhez kiadott hibajavításokat, frissítéseket
igénybe veszi-e. Kivételt képeznek ez alól a Szoftvertermék kiejtéskorrekciós szótárának
hibajavításai, amik automatikusan kerülnek frissítésre.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftvertermék alapvetően offline használható, de a
telepítéshez, aktiváláshoz, eredetiségellenőrzéshez, frissítéshez, hibajavítások letöltéséhez élő
internetkapcsolat szükséges. Amennyiben a Szoftverterméket futtató készülék a program
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futása során csatlakoztatva van az internethez, a Szoftvertermék a Felhasználó megkérdezése
nélkül adatforgalmat generálhat a felsorolt célok eléréséhez.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftvertermék csak megvásárolt aktiválókód
megadásával használható. Az aktiválókód megadásakor a Szoftvertermék a Licenctulajdonos
adatbázisába interneten keresztül feltölti a készüléket egyedileg azonosító, de titkosítással
visszafejthetetlenné tett, generált kódot. Ettől kezdve az aktiválókód csak ezzel a társított
készülékkel használható – az aktiválókód érvényességének visszavonásáig. Az aktiválókód
eredetiségét és érvényességét a Szoftvertermék bármikor automatikusan ellenőrizheti.
Amennyiben a Felhasználó több hasonló típusú Szoftverterméket vásárolt, a Szoftvertermék
minden aktiválókódhoz bekér egy készülékenként eltérő felhasználónevet, melyet szintén
feltölt a Licenctulajdonos adatbázisába. A Licenctulajdonos kéri, hogy a felhasználónév ne
tartalmazzon semmilyen egyértelmű személyi beazonosításra alkalmas adatot. A
felhasználónév bekérése kizárólag a Felhasználó kényelmének fokozásából történik: ha új
aktiválókódot igényel, a felhasználónévvel könnyebb lesz beazonosítani, hogy melyik
aktiválókód helyett kér új kódot.

6. A szerződés hatálya, módosítása, megszűnése:
Ha a Felek között létrejött egyéb írásos szerződés másképp nem rendelkezik, a jelen szerződés
határozatlan időre szól. A szerződést a felek egy hónapos felmondási idővel indoklás nélkül,
írásban felmondhatják.
A szerződés egyoldalú módosítására kizárólag a Licenctulajdonos jogosult a Felhasználó
előzetes értesítésével. Az értesítés akképpen történhet, hogy a Szoftvertermék új verziójára
való frissítéskor a szerződés egy új változatát elfogadja a Felhasználó, vagy hogy azt a
Licenctulajdonos a www.verbalio.com oldalon a hatályba lépése előtt egy hónappal közzé
teszi.
A Licenctulajdonos jogosult a szerződés azonnali felmondására, amennyiben Felhasználó
megsérti a szerződés bármely feltételét.
A szerződés megszűnése esetén a megszűnés napjával a Felhasználó köteles a Szoftvertermék
használatával teljes mértékben felhagyni, azt készülékéről maradéktalanul eltávolítani,
telepítőfájljait megsemmisíteni.
A szerződésben nem részletezett kérdésekben a mindenkori vonatkozó jogszabályok az
irányadók.
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Végfelhasználói licencszerződés
1.1. verzió, érvényes 2017.12.07-től

1. A szerződő felek:
A szerződés Zsombori Balázs Péter egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 37570304,
adószám: 66681614-1-33, honlap: www.verbalio.com , e-mail: support@verbalio.com ,
a továbbiakban Licenctulajdonos) és Ön, mint felhasználó (a továbbiakban Felhasználó), a
továbbiakban együttesen Felek között jön létre.

2. A szerződés tárgya:
A Verbalio Írásos szoftver (a továbbiakban Szoftvertermék) használata.

3. A szerződés létrejötte:
A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Szoftvertermék feltelepítésével, használatával,
külön aláírás nélkül jön létre.

4. A Licenctulajdonos és 3rd party gyártók jogai és kötelességei:
A Licenctulajdonos a Szoftvertermék telepítéséhez szükséges telepítőfájlt és aktiválókódot a
Felhasználó rendelkezésére bocsátja.
A Szoftvertermékkel kapcsolatos valamennyi szerzői jog kizárólagos jogosultja a
Licenctulajdonos. Minden jog fenntartva, © 2016-2017 Zsombori Balázs Péter.
A szerzői jogok a szoftver egészére és annak részeire, továbbá hibajavításira, bővítményeire
és frissítéseire is kiterjednek. A Szoftvertermék egészét vagy részét tilos feltörni,
visszafejteni, reprodukálni, más szoftverbe beépíteni, forráskódját és forrásanyagát más
szoftver alapjául felhasználni, továbbértékesíteni, haszonbérletbe adni, vagy egyéb módon
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profitszerzésre felhasználni, telepítőfájlját harmadik személynek továbbadni, eredetiség
ellenőrző mechanizmusát kijátszani vagy megkerülni.
A Szoftvertermék tudományos, kutatási, piackutatási, K+F célra történő felhasználása
kizárólag a Licenctulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
A Szoftvertermékben található Vocalizer Expressive beszédszintetizátor és magyar
beszédhang a Nuance Communications, Inc. szellemi tulajdona. A Nuance, a Vocalizer
és a Vocalizer Expressive a Nuance Communications, Inc. bejegyzett védjegye. Minden
jog fenntartva, © 2016-2017 Nuance Communications, Inc.

A beszédszintetizátort és a beszédhangot csak a Szoftverterméken belül szabad használni.
Szigorúan tilos bármilyen módon visszafejteni, kinyerni, továbbadni, eladni, vagy egyéb
profitszerző célra felhasználni.
A Szoftvertermékbe beágyazott diszlexiabarát betűtípus forrása: www.opendyslexic.org
A Licenctulajdonos a Szoftvertermék fejlesztését legjobb igyekezete és szaktudása szerint
végezte és tesztelte, törekszik a tudomására jutott hibák kijavítására. A Felhasználó
készülékén fellépő esetleges hibákért és műszaki korlátokért nem tartozik felelősséggel a
Licenctulajdonos. A Licenctulajdonos nem vállal felelősséget a Szoftvertermék esetleges
hibáiból, vagy helytelen használatából eredő károkért.
A Licenctulajdonos a Szoftvertermék megvásárolt verziójának esetleges hibajavításait
térítésmentesen teszi elérhetővé a Felhasználó számára. A Licenctulajdonos a Szoftvertermék
új funkciókat vagy tartalmat magába foglaló verzióit nem köteles díjmentesen rendelkezésre
bocsátani.

5. A Felhasználó jogai és kötelességei:
A Felhasználó jogosult arra, hogy a megvásárolt aktiválókód birtokában a Szoftverterméket
egy androidos készülékre feltelepítse és azon a Szoftvertermék egy példányát futtassa.
Ha a Szoftvertermék véletlenül törlésre kerül, ugyanarra a készülékre ugyanazzal az
aktiválókóddal visszatelepíthető.
Amennyiben Felhasználó készüléke meghibásodik vagy egyéb okból másik készülékre
szeretné telepíteni a Szoftverterméket, akkor a Licenctulajdonostól új aktiválókódot kell
igényelnie a vásárlást igazoló számla bemutatásával. A Licenctulajdonos ezen kérésnek
maximum 3 alkalommal tesz térítésmentesen eleget, kizárólag azon időszak alatt, amíg a
Szoftvertermék megvásárolt verzióját forgalmazza. Ilyenkor az előző aktiválókóddal
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feltelepített Szoftvertermék további használatára nem jogosult a Felhasználó, köteles azt
maradéktalanul eltávolítani.
A Felhasználó jogosult a Szoftvertermékbe saját szöveganyagot rögzíteni. A feltöltött és/vagy
megszólaltatott tartalomért kizárólag a Felhasználó felelős, azzal kapcsolatban a
Licenctulajdonost semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem terheli.
A Szoftvertermékben több felhasználói profil is létrehozható. Egy-egy felhasználói profilhoz
egyedi tartalom és beállításik tartozhatnak. A Felhasználói profilokról biztonsági mentés
készíthető, ami meg is osztható olyan felhasználókkal, akik szintén rendelkeznek a
Szoftvertermék megvásárolt változatával. A felhasználói profilok tartalmáért kizárólag a
Felhasználó felelős, azzal kapcsolatban a Licenctulajdonost semmilyen felelősség vagy
kötelezettség nem terheli.
A Szoftvertermékkel létrehozott üzenetekért és az azok által kiváltott döntésekért,
cselekvésekért, történésekért kizárólag a Felhasználó felelős. Kifejezetten tilos a
Szoftvertermék olyan használata, mely más személyek megtévesztésére, megfélemlítésére,
veszélyeztetésére, kihasználására, negatív befolyásolására, megalázására, diszkriminációjára,
alapvető emberi jogainak megsértésre vagy korlátozására irányul. A Szoftverterméket tilos
jogszabályba ütköző magatartásra, bűncselekmény elkövetésére használni.
A Felhasználó szabad döntése, hogy a Szoftvertermékhez kiadott hibajavításokat, frissítéseket
igénybe veszi-e. Kivételt képeznek ez alól a Szoftvertermék kiejtéskorrekciós szótárának
hibajavításai, amik automatikusan kerülnek frissítésre.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftvertermék alapvetően offline használható, de a
telepítéshez, aktiváláshoz, eredetiségellenőrzéshez, frissítéshez, hibajavítások letöltéséhez élő
internetkapcsolat szükséges. Amennyiben a Szoftverterméket futtató készülék a program
futása során csatlakoztatva van az internethez, a Szoftvertermék a Felhasználó megkérdezése
nélkül adatforgalmat generálhat a felsorolt célok eléréséhez.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftvertermék csak megvásárolt aktiválókód
megadásával használható. Az aktiválókód megadásakor a Szoftvertermék a Licenctulajdonos
adatbázisába interneten keresztül feltölti a készüléket egyedileg azonosító, de titkosítással
visszafejthetetlenné tett, generált kódot. Ettől kezdve az aktiválókód csak ezzel a társított
készülékkel használható – az aktiválókód érvényességének visszavonásáig. Az aktiválókód
eredetiségét és érvényességét a Szoftvertermék bármikor automatikusan ellenőrizheti.
Amennyiben a Felhasználó több hasonló típusú Szoftverterméket vásárolt, a Szoftvertermék
minden aktiválókódhoz bekér egy készülékenként eltérő felhasználónevet, melyet szintén
feltölt a Licenctulajdonos adatbázisába. A Licenctulajdonos kéri, hogy a felhasználónév ne
tartalmazzon semmilyen egyértelmű személyi beazonosításra alkalmas adatot. A
felhasználónév bekérése kizárólag a Felhasználó kényelmének fokozásából történik: ha új
aktiválókódot igényel, a felhasználónévvel könnyebb lesz beazonosítani, hogy melyik
aktiválókód helyett kér új kódot.
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6. A szerződés hatálya, módosítása, megszűnése:
Ha a Felek között létrejött egyéb írásos szerződés másképp nem rendelkezik, a jelen szerződés
határozatlan időre szól. A szerződést a felek egy hónapos felmondási idővel indoklás nélkül,
írásban felmondhatják.
A szerződés egyoldalú módosítására kizárólag a Licenctulajdonos jogosult a Felhasználó
előzetes értesítésével. Az értesítés akképpen történhet, hogy a Szoftvertermék új verziójára
való frissítéskor a szerződés egy új változatát elfogadja a Felhasználó, vagy hogy azt a
Licenctulajdonos a www.verbalio.com oldalon a hatályba lépése előtt egy hónappal közzé
teszi.
A Licenctulajdonos jogosult a szerződés azonnali felmondására, amennyiben Felhasználó
megsérti a szerződés bármely feltételét.
A szerződés megszűnése esetén a megszűnés napjával a Felhasználó köteles a Szoftvertermék
használatával teljes mértékben felhagyni, azt készülékéről maradéktalanul eltávolítani,
telepítőfájljait megsemmisíteni.
A szerződésben nem részletezett kérdésekben a mindenkori vonatkozó jogszabályok az
irányadók.
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Végfelhasználói licencszerződés
1.1. verzió, érvényes 2017.12.07-től

1. A szerződő felek:
A szerződés Zsombori Balázs Péter egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 37570304,
adószám: 66681614-1-33, honlap: www.verbalio.com , e-mail: support@verbalio.com ,
a továbbiakban Licenctulajdonos) és Ön, mint felhasználó (a továbbiakban Felhasználó), a
továbbiakban együttesen Felek között jön létre.

2. A szerződés tárgya:
A PictoVerb szoftver (a továbbiakban Szoftvertermék) használata.

3. A szerződés létrejötte:
A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Szoftvertermék feltelepítésével, használatával,
külön aláírás nélkül jön létre.

4. A Licenctulajdonos és 3rd party gyártók jogai és kötelességei:
A Licenctulajdonos a Szoftvertermék telepítéséhez szükséges telepítőfájlt és aktiválókódot a
Felhasználó rendelkezésére bocsátja.
A Szoftvertermékkel kapcsolatos valamennyi szerzői jog kizárólagos jogosultja a
Licenctulajdonos. Minden jog fenntartva, © 2016-2017 Zsombori Balázs Péter.
A szerzői jogok a szoftver egészére és annak részeire, továbbá hibajavításira, bővítményeire
és frissítéseire is kiterjednek. A Szoftvertermék egészét vagy részét tilos feltörni,
visszafejteni, reprodukálni, más szoftverbe beépíteni, forráskódját és forrásanyagát más
szoftver alapjául felhasználni, továbbértékesíteni, haszonbérletbe adni, vagy egyéb módon
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profitszerzésre felhasználni, telepítőfájlját harmadik személynek továbbadni, eredetiség
ellenőrző mechanizmusát kijátszani vagy megkerülni.
A Szoftvertermék tudományos, kutatási, piackutatási, K+F célra történő felhasználása
kizárólag a Licenctulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
A Szoftvertermékben található képkészletet kizárólag a Szoftverterméken belül szabad
használni. Szigorúan tilos a képeket a Szoftvertermékből bármilyen módon kinyerni,
kimásolni, reprodukálni, továbbadni, eladni, más rajzok, ábrák alapjául venni, vagy egyéb
haszonszerző célra felhasználni.
A Szoftvertermék képkészlete tartalmazhatja közismert cégek logójának, népszerű könyvek,
filmek karaktereinek sematikus rajzait. A Szoftvertermékben található logó és karakter
szimbólumok díjmentesen kerültek beágyazásra és kizárólag kommunikációs célra
használhatók, nem adhatók el, nem másolhatók ki és semmilyen más módon nem nyerhetők ki
profitszerzés céljából.
A Licenctulajdonos a Szoftvertermék fejlesztését legjobb igyekezete és szaktudása szerint
végezte és tesztelte, törekszik a tudomására jutott hibák kijavítására. A Felhasználó
készülékén fellépő esetleges hibákért és műszaki korlátokért nem tartozik felelősséggel a
Licenctulajdonos. A Licenctulajdonos nem vállal felelősséget a Szoftvertermék esetleges
hibáiból, vagy helytelen használatából eredő károkért.
A Licenctulajdonos a Szoftvertermék megvásárolt verziójának esetleges hibajavításait
térítésmentesen teszi elérhetővé a Felhasználó számára. A Licenctulajdonos a Szoftvertermék
új funkciókat vagy tartalmat magába foglaló verzióit nem köteles díjmentesen rendelkezésre
bocsátani.

5. A Felhasználó jogai és kötelességei:
A Felhasználó jogosult arra, hogy a megvásárolt aktiválókód birtokában a Szoftverterméket
egy androidos készülékre feltelepítse és azon a Szoftvertermék egy példányát futtassa.
Ha a Szoftvertermék véletlenül törlésre kerül, ugyanarra a készülékre ugyanazzal az
aktiválókóddal visszatelepíthető.
Amennyiben Felhasználó készüléke meghibásodik vagy egyéb okból másik készülékre
szeretné telepíteni a Szoftverterméket, akkor a Licenctulajdonostól új aktiválókódot kell
igényelnie a vásárlást igazoló számla bemutatásával. A Licenctulajdonos ezen kérésnek
maximum 3 alkalommal tesz térítésmentesen eleget, kizárólag azon időszak alatt, amíg a
Szoftvertermék megvásárolt verzióját forgalmazza. Ilyenkor az előző aktiválókóddal
feltelepített Szoftvertermék további használatára nem jogosult a Felhasználó, köteles azt
maradéktalanul eltávolítani.
A Felhasználó jogosult a Szoftvertermékbe saját kép-, hang- és szöveganyagot rögzíteni. A
feltöltött és/vagy megszólaltatott tartalomért kizárólag a Felhasználó felelős, azzal
kapcsolatban a Licenctulajdonost semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem terheli.
A Szoftvertermékben több felhasználói profil is létrehozható. Egy-egy felhasználói profilhoz
egyedi tartalom és beállításik tartozhatnak. A Felhasználói profilokról biztonsági mentés
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készíthető, ami meg is osztható olyan felhasználókkal, akik szintén rendelkeznek a
Szoftvertermék megvásárolt változatával. A felhasználói profilok tartalmáért kizárólag a
Felhasználó felelős, azzal kapcsolatban a Licenctulajdonost semmilyen felelősség vagy
kötelezettség nem terheli.
A Szoftvertermékkel létrehozott üzenetekért és az azok által kiváltott döntésekért,
cselekvésekért, történésekért kizárólag a Felhasználó felelős. Kifejezetten tilos a
Szoftvertermék olyan használata, mely más személyek megtévesztésére, megfélemlítésére,
veszélyeztetésére, kihasználására, negatív befolyásolására, megalázására, diszkriminációjára,
alapvető emberi jogainak megsértésre vagy korlátozására irányul. A Szoftverterméket tilos
jogszabályba ütköző magatartásra, bűncselekmény elkövetésére használni.
A Felhasználó szabad döntése, hogy a Szoftvertermékhez kiadott hibajavításokat, frissítéseket
igénybe veszi-e. Kivételt képeznek ez alól a Szoftvertermék kiejtéskorrekciós szótárának
hibajavításai, amik automatikusan kerülnek frissítésre.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftvertermék alapvetően offline használható, de a
telepítéshez, aktiváláshoz, eredetiségellenőrzéshez, frissítéshez, hibajavítások letöltéséhez élő
internetkapcsolat szükséges. Amennyiben a Szoftverterméket futtató készülék a program
futása során csatlakoztatva van az internethez, a Szoftvertermék a Felhasználó megkérdezése
nélkül adatforgalmat generálhat a felsorolt célok eléréséhez.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftvertermék csak megvásárolt aktiválókód
megadásával használható. Az aktiválókód megadásakor a Szoftvertermék a Licenctulajdonos
adatbázisába interneten keresztül feltölti a készüléket egyedileg azonosító, de titkosítással
visszafejthetetlenné tett, generált kódot. Ettől kezdve az aktiválókód csak ezzel a társított
készülékkel használható – az aktiválókód érvényességének visszavonásáig. Az aktiválókód
eredetiségét és érvényességét a Szoftvertermék bármikor automatikusan ellenőrizheti.
Amennyiben a Felhasználó több hasonló típusú Szoftverterméket vásárolt, a Szoftvertermék
minden aktiválókódhoz bekér egy készülékenként eltérő felhasználónevet, melyet szintén
feltölt a Licenctulajdonos adatbázisába. A Licenctulajdonos kéri, hogy a felhasználónév ne
tartalmazzon semmilyen egyértelmű személyi beazonosításra alkalmas adatot. A
felhasználónév bekérése kizárólag a Felhasználó kényelmének fokozásából történik: ha új
aktiválókódot igényel, a felhasználónévvel könnyebb lesz beazonosítani, hogy melyik
aktiválókód helyett kér új kódot.

6. A szerződés hatálya, módosítása, megszűnése:
Ha a Felek között létrejött egyéb írásos szerződés másképp nem rendelkezik, a jelen szerződés
határozatlan időre szól. A szerződést a felek egy hónapos felmondási idővel indoklás nélkül,
írásban felmondhatják.
A szerződés egyoldalú módosítására kizárólag a Licenctulajdonos jogosult a Felhasználó
előzetes értesítésével. Az értesítés akképpen történhet, hogy a Szoftvertermék új verziójára
való frissítéskor a szerződés egy új változatát elfogadja a Felhasználó, vagy hogy azt a
Licenctulajdonos a www.verbalio.com oldalon a hatályba lépése előtt egy hónappal közzé
teszi.
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A Licenctulajdonos jogosult a szerződés azonnali felmondására, amennyiben Felhasználó
megsérti a szerződés bármely feltételét.
A szerződés megszűnése esetén a megszűnés napjával a Felhasználó köteles a Szoftvertermék
használatával teljes mértékben felhagyni, azt készülékéről maradéktalanul eltávolítani,
telepítőfájljait megsemmisíteni.
A szerződésben nem részletezett kérdésekben a mindenkori vonatkozó jogszabályok az
irányadók.

13

