Acord de licenţă pentru utilizarea programelor software GstarCAD
Gstarsoft Co.,Ltd. (“Gstarsoft”) licenţiază acest software către dumneavoastră numai în condiţiile în care acceptaţi în
totalitate termenii din acest ACORD DE LICENŢĂ.
ATENŢIE:
Citiţi termeni şi condiţiile din contractul de licenţă cu atenţie. Utilizarea software-ului este supusă termenilor companiei Gstarsoft,
stipulaţi în continuare. Utilizarea software-ului indică, de asemenea, acceptarea de către dvs. a termenilor licenţei. Dacă nu acceptaţi
termenii licenţei, trebuie să selectaţi „Cancel” (abandon) şi să închideţi procesul de instalare. Pe durata celor 30 de zile de utilizare
în regim de testare, sau înainte ca cheia de licenţă să vă fie transmisă, returnaţi programul, cu toate articolele incluse în pachetul
de livrare, dacă acestea nu au fost transmise online, distribuitorului prin care l-aţi achiziţionat, pentru a beneficia de rambursare
integrală. Dacă software-ul este inclus în pachet cu un alt produs, trebuie să returnaţi întregul produs neutilizat pentru a beneficia
de rambursarea integrală.
DREPTURI DE AUTOR ŞI MĂRCI COMERCIALE:
GstarCAD este dezvoltat de către Gstarsoft Co.,Ltd. şi este protejat prin legea drepturilor de autor şi convenţiile internaţionale
referitoare la dreptul de autor, precum şi de prevederile comerciale internaţionale, precum este descris în acest acord de licenţă.
Codul sursă al programului GstarCAD este proprietate a Gstarsoft Co.,Ltd.
1. ACORDAREA LICENŢEI
1.1 Licenţa
Prin prezentul acord de licenţă, Furnizorul acordă utilizatorului licenţa non-exclusivă pentru utilizarea produsului GstarCAD pe un
singur calculator. „Utilizarea” înseamnă instalarea, încărcarea, rularea sau afişarea programului. Nu aveţi permisiunea de a
modifica programul sau de a dezactiva funcţiile de activare sau control al licenţei.
1.2 Versiunea Stand-alone
Puteţi instala şi accesa o copie a programului pe un calculator individual, care nu poate fi conectat la o reţea astfel încât să permită
mai multor utilizatori accesul, încărcarea, operarea, vizualizarea sau crearea şi utilizarea în alt mod a unei copii a programului. Nu
puteţi instala sau accesa programul pe un alt calculator în acelaşi timp.
1.3 Versiunea de reţea
Puteţi instala, accesa şi utiliza o copie a programului pe un dispozitiv de stocare, de exemplu un server de reţea, pentru utilizarea
programului pe calculatoarele dvs. numai în cadrul reţelei locale. Programul poate fi instalat pe sau accesat de pe alte calculatoare,
sau pe un calculator individual, ca instalare pentru utilizatori multipli, atât timp cât nu este depăşit numărul maxim de utilizatori
permis simultan. Trebuie să informaţi toţi utilizatorii produsului software despre termenii şi condiţiile acestui acord de licenţă.
1.4 Versiunea de evaluare
Dacă programul este identificat ca versiune demonstrativă, de evaluare, testare sau nevandabilă („Evaluation Version”), nu puteţi
să-l utilizaţi pentru analiză competitivă, sau pentru scopuri comerciale, profesionale, sau altfel generatoare de profit. Versiunea de
evaluare poate fi instalată numai pentru o perioadă de treizeci (30) de zile.
1.5 Codul de licenţă
Acest program necesită un cod de licenţă; trebuie ca achiziţia acestui program de către dvs. să fie înregistrată la Gstarsoft înainte
de a fi emis codul de licenţă către dvs.
1.6 Copii
Puteţi face doar o copie a programului sau a adaptării acestuia în scopuri de arhivare. Nu puteţi face copii ale programului pe
sisteme publice (web sau similare).
1.7 Preţul licenţei
Preţul plătit de dvs. pentru licenţă este plătit având în vedere licenţa acordată prin acest Acord de licenţă.

Dacă nu este specificat altfel, plata este făcută pentru instalarea pe un singur hard disk. Dacă aţi achiziţionat sau utilizaţi
o copie de rezervă autorizată, Gstarsoft ca furnizor şi dezvoltator vă acordă licenţa de a utiliza acest program pe o unitate de hard
disk la un moment dat. Exceptând cazul în care aţi achiziţionat o licenţă suplimentară, nu puteţi instala programul sau părţi ale lui
pe un server de reţea.
Dacă hard disk-ul dvs. nu este bootabil, trebuie să achiziţionaţi un alt program cu care să puteţi recupera datele de pe hard disk-ul
original.
Pentru a evita achiziţionarea unui alt program, vă recomandăm să aveţi pregătit un hard disk separat, cu Windows şi GstarCAD
instalat, astfel încât să-l puteţi utiliza ca disc master pentru recuperarea datelor de pe discul original. Nu puteţi efectua acţiuni de
recuperare a datelor pentru alte hard disk-uri, fără licenţă. În plus, nu puteţi efectua servicii de recuperare a datelor comerciale fără
a plăti licenţă pentru aceasta.
2. SERVICII DE SUPORT ŞI TRANSFER
Gstarsoft poate să vă asigure servicii de suport tehnic legat de software („servicii de suport”). Politica şi programele serviciilor de

suport ale Gstarsoft sunt descrise în manualul de utilizare, în documentaţia electronică şi/sau în alte materiale furnizate de Gstarsoft.
Orice cod software suplimentar ce vă este furnizat ca parte a serviciilor de suport trebuie considerat ca parte a produsului software
şi se supune termenilor din acest Acord de Licenţă. Referitor la orice informaţii tehnice pe care le furnizaţi către Gstarsoft ca parte
a serviciilor de suport, Gstarsoft poate utiliza asemenea informaţii în scop de dezvoltare, inclusiv pentru suport şi dezvoltare de
produs. Nu puteţi distribui, închiria, vinde, sublicenţia sau transfera în alt mod software-ul sau documentaţia, în întregime sau
parţial, sau orice drepturi stipulate în acest Contract, către o altă persoană.
3. ACTUALIZĂRI
Dacă software-ul este identificat ca o actualizare („upgrade”), trebuie să deţineţi o licenţă pentru un produs, identificată de către
Gstarsoft ca fiind eligibilă pentru actualizare, pentru a putea utiliza produsul software. Un produs software identificat ca o
actualizare înlocuieşte sau suplimentează (şi poate dezactuva) produsul ce constituie baza eligibilităţii dvs. pentru actualizare. Dacă
produsul software este o actualizare a unei componente sau a unui pachet de programe software pe care le aveţi licenţiate ca produs
unic, produsul software nu poate fi utilizat şi transferat numai ca parte a acelui produs unic şi nu poate fi separat pentru utilizare
pe mai mult de un calculator.
4. DEZASAMBLARE ŞI DECRIPTARE
Nu puteți dezasambla, controla sau decompila software-ul. Nu puteţi decripta software-ul decât dacă decriptarea este necesară ca
parte a utilizării software-ului.
5. GARANŢIE LIMITATĂ
Gstarsoft garantează, numai în beneficiul dumneavoastră, pentru o perioadă de 60 de zile de la data începerii prezentului Contract
de licență (denumită „Perioada de garanție”) că CD-ROM-ul în care este conținut software-ul nu are defecte de material și de
manoperă. Licențiatorul mai garantează, doar în beneficiul dumneavoastră, că, în perioada de garanție, programul va funcționa în
mod substanțial în conformitate cu specificațiile funcționale din Manualul de utilizare. Dacă, în timpul perioadei de garanție, apare
un defect al programului, puteți returna programul către Gstarsoft pentru înlocuire. Sunteți de acord că cele de mai sus constituie
singurul remediu pentru încălcarea de către Gstarsoft a oricăror garanții acordate în temeiul prezentului acord. Cu excepția
garanțiilor stabilite mai sus, produsul software este licențiat „așa cum este”, iar licențiatorul denunță orice altă garanție, fie ea
expresă sau implicită, inclusiv, fără limitare la, orice garanții implicite de comercializare sau de adaptare pentru un anumit scop.
6. LEGISLAŢIA APLICABILĂ
Prezentul acord de licență este compus și guvernat în conformitate cu legile Republicii Populare Chineze.
7. COSTURILE LITIGIILOR
În cazul în care oricare dintre părți acționează în baza acestui Acord de licență împotriva celeilalte părți în legătură cu subiectul
prezentului contract, partea câştigătoare va avea dreptul să recupereze, pe lângă orice altă scutire acordată, onorariile de avocat
rezonabile și cheltuielile litigiului său.
8. VALABILITATE
În cazul în care orice instanță de jurisdicție competentă declară vreunul dintre termenii prezentului Acord de licență nul sau
inaplicabil, o astfel de declarație nu va avea niciun efect asupra termenilor rămași.
9. FĂRĂ EXCEPŢIE
Eșecul oricărei părți de a pune în aplicare orice drepturi acordate prin prezenta sau de a lua măsuri împotriva celeilalte părți în
cazul oricărei încălcări a prezentei, nu va fi considerat o renunțare de către acea parte cu privire la executarea ulterioară a drepturilor
sau acțiunile ulterioare în cazul unor viitoare încălcări.
10. ALTELE
Gstarsoft este autorizat să utilizeze următoarele tehnologii, declarate după cum urmează:
Teigha (OpenDWG)
Copyright (C) 2002-2017 by Open Design Alliance.
ACIS
Copyright (c) 1989-2008 by Spatial Corp.
Foxit PDF SDK
Copyright (C) 2003-2015, Foxit Software Inc.
Gstarsoft utilizează tehnologii „open source”, declarate după cum urmează:
Klib
Copyright © 2008, 2009, 2011 by Attractive Chaos
libuv
Copyright ©2015-prezent, colaboratorii proiectului libuv.
csmap Copyright©2008, Autodesk, Inc.
gdtoa
Copyright © 1998, 1999 by Lucent Technologies
libgit2 Copyright © colaboratori libgit2
LevelDB Copyright © 2011 autorii LevelDB.
Info-ZIP Copyright © 1990-1999 Info-ZIP.
Jpeg-6b
Copyright © 1991-1996, Thomas G. Lane.
http-parser Copyright Joyent, Inc. Şi alţi colaboratori Node. JSON_checker

Copyright©2005 JSON.org

CGsPreviewCtrl class Copyright 2002-2006 by Autodesk, Inc.
Biblioteca OpenGL Extension Wrangler
Copyright © 2002-2007, Milan Ikits
Copyright © 2002-2007, Marcelo E. Magallon
Copyright © 2002, Lev Povalahev"
pcre2
Autorii PCRE2
OpenSSL Proiectul OpenSSL
FreeImage
Autorii FreeImage
SafeInt.hpp
Microsoft Corporation
Boost C++ Libraries
https://www.boost.org/
Biblioteca HTTP: JSON parser and writer
Microsoft Corporation
DWG este un format fe fişier nativ pentru software-ul Autodesk® AutoCAD® şi este marcă comercială a Autodesk, Inc.
UTILIZATORUL TREBUIE SĂ CITEASCĂ CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ACORD DE LICENŢĂ ŞI
TREBUIE SĂ FIE DE ACORD CU ACESTEA. UTILIZATORUL RECUNOAŞTE CĂ ACEST ACORD DE LICENŢĂ ARE
PRIORITATE ASUPRA ORICĂROR FORME DE PUBLICITATE, NOTIFICĂRI SAU ACORDURI.
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