ELŐFIZETŐI (FELHASZNÁLÁSI) SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a Wolters Kluwer Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 21-35., cégjegyzékszám: 01-09-696382,
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám 12643228-2-43, pénzforgalmi
számlaszám: 13700016-02229014-00000000), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),
másrészről
Név
Lakcím/Székhely
Posta/Szállítási cím
Ügyintéző neve: Bendl Gabriella
Számlázási cím
Ügyintéző /Kontakt személy neve
telefonszám: 457-8369
Képviselő /Döntéshozó neve
Telefonszám
20/2566074
Fax
E-mail
fax:
201-6332
Adószám
mint Előfizető (a továbbiakban: Előfizető) között az alábbiak szerint:
e-mail: alpeadri@axelero.hu
1.) A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a GlobalSpeech egy dokumentumkészítési platform,
magyar nyelvű jogi beszédfelismerőcégjegyzék
szoftver (a továbbiakban:
Szoftver), amely az ügyvédi irodák, ügyészségek,
szám: 01-09-072578
bíróságok és más jogalkalmazói tevékenységet végzők számára integrált digitális diktálási és beszéd-felismerési
szoftveres megoldásokat biztosít. A Szoftver azonosítja a beszélőt annak hangszíne, kiejtése, hanglejtése
alapján, és használatának eredményeként
szöveg diktálásával közel egyidejűleg Word, RTF vagy ODT
adószám:a 10458806-2-41
dokumentum keletkezik.
2.) A szerződés tárgya
A Szolgáltató a fent nevezett Előfizető részére a jelen Előfizetői (Felhasználási) Szerződésben foglaltak szerint
az alább megjelölt számítógépes szoftvert (a továbbiakban: Szoftver) és termékeket (a továbbiakban: Termék)
az alább részletezettek szerint szolgáltatja:
Szoftver/Termék
neve

Konstrukció

Globalspeech
Microsoft Office
AddIn jogi
beszédfelismerő
alkalmazás

Időtartam

1 év

Digta SonicMic 3
Classic mikrofon

Előfizetések
Nettó
Nettó ár
Bruttó ár
száma (db) egységár (Ft) összesen (Ft) összesen* (Ft)

1 db

1 db
összesen

*Áfa mérték: 27 %

3.) Az előfizetés időtartama: a Szoftvernek az Előfizető hardver eszközein történő telepítésétől számított 1 év
határozott időtartam.
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4.) Az előfizetői díjat az Előfizető a Szoftver telepítését követően a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenében
köteles megfizetni a számlában megjelölt határidőben, a számlában megjelölt pénzforgalmi számlára történő
átutalással. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés a Szolgáltató ellenőrzési körén
kívül eső bármely okból az 1 éves határozott időtartam lejárta előtt megszűnik, a Szolgáltató a már megfizetett
előfizetési díjat vagy annak bármely részét nem köteles visszafizetni, az előfizetési díjnak a még hátralévő
időtartamra eső időarányos része a Szolgáltatót meghiúsulási kötbérként illeti meg.
5.) A Szolgáltató vállalja, hogy a Szoftvert a jelen szerződés aláírásától számított 2 héten belül az Előfizető
hardver eszközeire telepíti, és a telepítéssel egyidejűleg oktatást nyújt az Előfizető erre kijelölt munkatársa
részére, továbbá beállítja a Szoftvert ténylegesen használó személy hangprofilját. A Szolgáltató az 2.) pontban
megjelölt Terméket ugyanezen határidőben köteles az Előfizető részére átadni, amelyek az átadással a
felhasználó tulajdonába kerülnek. A Szoftver telepítéséhez és futtatásához, valamint a Termék működéséhez
szükséges hardver és egyéb szoftver elemeket az Előfizetőnek kell saját költségén biztosítania. Az erre vonatkozó
feltételeket a Szoftver leírása tartalmazza. A hardver eszközök és a csatlakozó számítógépes szoftverek nem
megfelelő műszaki tartalmából, minőségéből és működöséből eredő mindennemű felelősség az Előfizetőt terheli.
6.) Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Szoftver a magyar és a nemzetközi
szerzői jogi jogszabályok védelme alatt áll. Az Előfizető a jelen szerződéssel kizárólag a Szoftvernek a jelen
szerződés időtartamára szóló, a jelen szerződésben meghatározott felhasználási jogát szerzi meg. A Szoftverrel
kapcsolatos minden egyéb jogosultság kizárólagosan a Szoftver jogtulajdonosait, illetőleg a Szolgáltatót illeti meg.
A jelen szerződés megszűnését követően az Előfizető nem jogosult a Szoftvert használni, azt és annak esetleges
biztonsági másolatát köteles számítástechnikai eszközeiről haladéktalanul eltávolítani.
7.) Jelen szerződés értelmében az Előfizető másra át nem ruházható, a jelen szerződés időtartamára szóló, nem
kizárólagos jogot kap arra, hogy a Szoftvert a saját rendelkezése alatt álló legfeljebb három hardver eszközre
(asztali gép, laptop, táblagép) telepítse és kizárólag a saját üzleti tevékenysége körében, a saját céljaira a
telepítéskor beállított egy hangprofillal használja. A Szoftvert és annak dokumentációját az Előfizető nem adhatja
semmilyen jogcímen más(ok) birtokába vagy használatába. Az Előfizető a Szoftvert és annak dokumentációját
nem másolhatja le, nem fejlesztheti tovább, nem fejtheti vissza, nem módosíthatja, illetve – a jelen szerződés
vagy a Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában – nem törölheti azt. A Felhasználó a Szoftvert, illetőleg a
Termékeket csak rendeltetésszerűen, a felhasználói kézikönyvben, illetőleg a használati útmutatóban foglaltak
szerint, olyan konfigurációkon használhatja, amelyekre a Szoftvert a Szolgáltató telepítette.
8.) A Szolgáltató szavatol azért, hogy rendelkezik a Szoftver jogtulajdonosainak minden szükséges
jóváhagyásával és felhatalmazásával ahhoz, hogy az Előfizető részére a jelen szerződés szerinti felhasználási
jogokat engedje.
9.) A Szolgáltató kizárólag akkor felel a Szoftver rendeltetésszerű működéséért, ha az Előfizető az előfizetés
időtartamára a Szolgáltatóval karbantartási szerződést köt. A jelen szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg
a felek a karbantartási szerződést meg nem kötötték.
10.) A Szolgáltató a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítéséhez jogosult közreműködőt igénybe venni,
annak magatartásáért azonban úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
11.) A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben
érvényesíthető bármilyen kártérítési követelés összegét a Szoftver előfizetési díjának nettó összegére
korlátozzák, kivéve azon eseteket, amikor a kártérítési felelősség ilyen korlátozását a jogszabályok kötelezően
alkalmazandó rendelkezései kizárják.
12.) A szerződés a fenti 9.) pontban foglaltak fenntartásával a felek általi aláírás napján lép hatályba.
13.) A Szolgáltató az Előfizető súlyos szerződésszegése esetén, így különösen az 6.) és 7.) pontban foglaltak
megsértése esetén jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
14.) A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés tartalmát, továbbá az egymásról a jelen
szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben szerzett mindennemű információt időbeli korlátozás
nélkül üzleti titokként kezelik és megőrzik. Ezeket az intormációkat – jogszabály kötelező rendelkezése kivételével
– kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosultak harmadik személyek tudomására vagy
nyilvánosságra hozni.
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15.) A Szolgáltató a jelen szerződéshez csatolva az aláírással egyidejűleg átadja az Előfizető részére a Szoftver
leírását és a felhasználói kézikönyvet. Ezek átvételét az Előfizető a szerződés aláírásával nyugtázza.
16.) A jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint Magyarország más jogszabályainak
rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2017.

Wolters Kluwer Kft.

cégnév

________________________________

______________________________________

Név: ………………. Név: …..…………..
Beosztás: ….…….. Beosztás: …………
Szolgáltató

Név: …………………. Beosztás: ………………..
vagy: az előfizető neve, ha nem cég
Előfizető
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