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MICROSOFT PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS 
 

Versija: 2011-06-17 

Šis dokumentas reglamentuoja Microsoft programinės įrangos, kuri Jums pateikiama 
kartu su bendrovės OVH pateikiama kompiuterine programine įranga, ir kurioje gali 
būti pateikiamos susijusios laikmenos (media), spausdintinė medžiaga, internetu 
(online) ar elektroniniu būdu prieinami dokumentai (atskirai ir kartu vadinami 
„PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTAI“), naudojimą pagal toliau aprašytas 
taisykles. Bendrovė OVH nėra programinės įrangos produktų savininkė, todėl jie gali 
būti naudojami tik turint apibrėžtas teises ir atsižvelgiant į nustatytus apribojimus, 
apie kuriuos bendrovė OVH privalo Jus informuoti. Jūsų programinės įrangos 
produktų naudojimo teisės apibrėžiamos Jūsų ir bendrovės OVH susitarimu, 
susipažinus, laikantis ir patvirtinus toliau išvardintas sąlygas, kurių bendrovė OVH 
neturi įgaliojimų keisti ar taisyti.  

1. SĄVOKOS.  

„Kliento programinė įranga“ – programinė įranga, kurią naudojant įrenginiui suteikiama prieiga ir 
galimybė naudoti Serverio programinės įrangos teikiamas paslaugas ar funkcijas.           
„ Įrenginys“ – bet kuris kompiuteris, darbo vieta, terminalas, planšetinis kompiuteris, pranešimų 
gaviklis, telefonas, asmeninė skaitmeninė pagalbos priemonė (PDA), išmanusis telefonas ar kitas 
elektroninis įrenginys.     
„Serverio programinė įranga“ – programinė įranga, teikianti paslaugas ar funkcijas kompiuteryje, kuris 
veikia kaip serveris.   
„Perskirstymo programinė įranga“ – programinė įranga, aprašyta šių sąlygų 4 punkte („Perskirstymo 
programinės įrangos naudojimas“).  

2. PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTŲ NUOSAVYBĖ.  

Microsoft korporacijos („Microsoft“) padalinys suteikė bendrovei OVH programinės įrangos produktų 
licenciją. Nuosavybė ir intelektinės nuosavybės teisės į programinės įrangos produktus (ir jų 
sudedamąsias dalis, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo, nuotraukų, animacijų, video, garso, muzikos, 
tekstiniais failais ir „programėlėmis“, įtrauktais į programinės įrangos produktus) priklauso Microsoft 
korporacijai ar jos tiekėjams. Programinės įrangos produktai apsaugoti autorių teisių įstatymais ir 
tarptautinėmis autorių teisių sutartimis, taip pat kitais intelektinę nuosavybę reglamentuojančiais 
įstatymais ir sutartimis. Jūsų programinės įrangos produktų valdymas, prieiga ar naudojimas 
nesuteikia Jums nuosavybės teisės į programinės įrangos produktus ar intelektinės nuosavybės teisių.  

3. KLIENTO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS.  

Jūs galite naudoti kliento programinę įrangą, kurią bendrovė OVH įdiegė Jūsų įrenginiuose, tik pagal 
instrukcijas, ir naudojimas turi būti susijęs tik su paslaugomis, kurias Jums teikia bendrovė OVH.    

4. PERSKIRSTYMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS.  

 
Naudodamiesi bendrovės OVH Jums teikiamomis paslaugomis, Jūs galite turėti prieigą prie tam tikros 
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„pavyzdinės programos“, „perskirstomos programos“ ir/ar programinės įrangos kūrimo („SDK“) 
programinės įrangos kodo ir įrankių (atskirai ir kartu vadinamų – „Perskirstymo programinė įranga“). 
JŪS NEGALITE NAUDOTI, MODIFIKUOTI, KOPIJUOTI IR/AR PLATINTI PERSKIRSTYMO 
PROGRAMINĖS ĮRANGOS, NEBENT JŪS AIŠKIAI SUTINKATE LAIKYTIS TAM TIKR Ų 
PAPILDOMŲ SĄLYGŲ, APIBRĖŽTŲ BENDROVEI OVH TAIKOMOSE PASLAUGŲ TEIKĖJO 
NAUDOJIMO TEISĖSE (SPUR), KURIAS PATEIKIA BENDROVĖ OVH. Microsoft korporacija 
Jums neleidžia naudoti perskirstymo programinės įrangos, nebent Jūs atskirai sutinkate ir laikotės 
tokių papildomų sąlygų, kokias Jums pateikia bendrovė OVH. Kol iš bendrovės OVH nėra pateikta 
atitinkamų sąlygų ar taisyklių, ar teisių (įskaitant SPUR), bet koks perskirstymo programos 
naudojimas, modifikavimas, kopijavimas ar platinimas yra negalimas. 

5. KOPIJOS. 

Jums draudžiama kopijuoti programinės įrangos produktus; tačiau Jūs galite: (a) pasidaryti vieną (1) 
kliento programinės įrangos kopiją savo įrenginyje, dėl ko sutinka bendrovė OVH; ir (b) pasidaryti 
tam tikras perskirstymo programinės įrangos kopijas 4 punkte („Perskirstymo programinės įrangos 
naudojimas“) nurodytomis sąlygomis. Pasibaigus Jūsų ir OVH sutarties galiojimui ar šią sutartį 
nutraukus (gavus atitinkamą pranešimą iš OVH), ar perduodant Jūsų įrenginį kitam asmeniui ar ūkio 
subjektui, Jūs turite ištrinti ar sunaikinti visą tokią kliento programinę įrangą ir/ar perskirstymo 
programinę įrangą ir jų kopijas, neatsižvelgdami į tai, kuri iš šių sąlygų atsiranda pirmoji. Jūs negalite 
kopijuoti spausdintinės medžiagos, kuri teikiama su programinės įrangos produktais.  

6. APGRĄŽOS (REVERSE) INŽINERIJOS, DEKOMPILIAVIMO IR IŠSKAIDYMO 
APRIBOJIMAI.  

Jūs negalite naudoti apgrąžos (reverse) inžinerijos, dekompiliuoti ar išskaidyti programinės įrangos 
produktų, išskyrus teisės aktuose, kurių Jūs privalote laikytis, nepažeisdami juose išvardintų 
apribojimų ir/ar leidimų, numatytus atvejus.  

7. DRAUDIMAS PERLEISTI.  

Jūs negalite nuomoti, nuomotis, skolinti, įkeisti, tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti ar platinti 
programinės įrangos produktų bet kuriai trečiajai šaliai ir Jūs negalite leisti jokiai trečiajai šaliai turėti 
prieigą ir/ar naudotis programinės įrangos produktų funkcijomis.    

8. NUTRAUKIMAS.  

Nepanaikindama visų kitų suteiktų teisių, bendrovė OVH gali panaikinti Jūsų teises naudoti 
programinės įrangos produktus, jeigu Jūs nesilaikote šių sąlygų. Pasibaigimo ar nutraukimo atveju, Jūs 
privalote nebenaudoti programinės įrangos produktų ir/ar prieigos prie jų ir panaikinti visas 
programinės įrangos produktų kopijas bei jų sudedamąsias dalis.   

9. MICROSOFT NETEIKIA GARANTIJŲ, NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS AR ĮSIPAREIGOJIMO 

ATLYGINTI ŽALĄ.  

TIK OVH, BET NE MICROSOFT KORPORACIJA AR JOS PADALINIAI AR FILIALAI, 
NUMATYTAIS ATVEJAIS TEIKIA VISAS GARANTIJAS, PRISIIMA ĮSIPAREIGOJIMUS DĖL 
ŽALOS ATLYGINIMO.    
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10. PRODUKTŲ PALAIKYMAS.  

Šia sutartimi OVH, bet ne Microsoft korporacija ar jos padaliniai ar filialai, įsipareigoja teikti Jums 
palaikymą programinės įrangos produktams.  

11. NEATSPARUMAS GEDIMAMS.  

PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTAI GALI BŪTI SU GEDIMAMS NEATSPARIA 
TECHNOLOGIJA, KURI NĖRA PARUOŠTA, PAGAMINTA AR SKIRTA NAUDOTI 
APLINKOJE AR TAIKOMOSIOSE PROGRAMOSE, KURIOSE PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
PRODUKTŲ GEDIMAS GALI SUKELTI MIRTĮ, SUSIŽALOJIMĄ AR RIMTĄ ŽALĄ FIZINEI 
BŪKLEI, TURTUI AR APLINKAI.   

12. EKSPORTO APRIBOJIMAI.  

Programinės įrangos produktai pagaminti JAV ir skirti naudojimui laikantis JAV eksporto kontrolės 
įstatymų. Jūs sutinkate laikytis visų programinės įrangos produktų atžvilgiu taikomų tarptautinių ir 
nacionalinių teisės aktų, įskaitant JAV eksporto administravimo nuostatų, taip pat JAV ir kitų šalių 
vyriausybių išleistų galutinio vartotojo, galutinio vartojimo ir paskirties apribojimų. Daugiau 
informacijos pateikta: http://www.microsoft.com/exporting/.  

13. ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL PAŽEIDIMŲ.  

Be kitų įsipareigojimų, kuriuos prisiimate prieš bendrovę OVH, Jūs sutinkate, kad Jūs taip pat būsite 
tiesiogiai teisiškai atsakingi prieš Microsoft korporaciją už bet kuriuos šių sąlygų pažeidimus.     


