MCAFEE VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCMEGÁLLAPODÁS
A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL, ELÉRÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN
VÁLLALJA A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCMEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT. HA ÖN EGY MÁSIK SZEMÉLY,
TÁRSASÁG VAGY JOGI SZEMÉLY MEGBÍZÁSÁBÓL FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET, AKKOR ÖN
KIJELENTI ÉS GARANTÁLJA, HOGY TELJES FELHATALMAZÁSSAL RENDELKEZIK ARRA, HOGY AZ ADOTT
SZEMÉLY, TÁRSASÁG VAGY JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN A JELEN FELTÉTELEKRE VONATKOZÓAN
KÖTELEZETTSÉGET VÁLLALJON.
HA ÖN NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A FELTÉTELEKKEL:


NE TÖLTSE LE, NE TELEPÍTSE, NE MÁSOLJA, NE ÉRJE EL, VAGY NE HASZNÁLJA FEL EZT A SZOFTVERT;
ÉS



HALADÉKTALANUL JUTTASSA VISSZA EZT A SZOFTVERT ÉS A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁT ANNAK
A FÉLNEK, AKITŐL AZOKAT BESZEREZTE

1)

Meghatározások.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

A „Hivatalos Partner” alatt a McAfee minden forgalmazóját, viszonteladóját vagy egyéb üzleti partnerét értjük,
akiknek a McAfee írásban engedélyezte, hogy a jelen Megállapodásban szereplő Támogatást vagy
Szoftverlicencjogokat értékesítsék.
„Felhőszolgáltatások”: azok a felhőszolgáltatások, amelyeket az egy vagy több Engedélyező levélben
meghatározottak szerint a McAfee nyújt az Ügyfélnek. A Felhőszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez egy aktív
támogatási szerződés vagy egy aktív előfizetés szükséges a konkrét ajánlatban meghatározottak szerint.
A „Dokumentáció” a Szoftverhez nyomtatott, elektronikus vagy online formában csatolt, angol nyelvű és – adott
esetben – más nyelveken készült magyarázó anyagokat jelenti.
A „DAT-ok” észlelési definíciós fájlok (más néven aláírásfájlok), amelyek a kártevőirtó program által a vírusok,
trójai falovak és potenciális nem kívánt programok észlelésére és javítására használt kódo(ka)t tartalmazzák.
Az „Engedélyező Levél” a McAfee által az Ön részére eljuttatott olyan értesítőlevelet jelent, amely megerősíti,
hogy Ön megvásárolta a Szoftvert és a Támogatást, beleértve a termékre való megfelelő jogosultságot is a
Termékjogosultsági meghatározásokban foglaltak szerint (a további leírást lásd az alábbi 3(a) pontban).
A „Nagy kockázatú rendszer” olyan készüléket vagy rendszert jelent, amelynek extra biztonsági
funkcionalitásokra van szüksége (mint például üzembiztos vagy hibatűrő teljesítményi jellemzők) a biztonságos
állapot fenntartásához, ha az valószínűsíthető, hogy a készülék vagy a rendszer meghibásodása közvetlenül
halált, sérülést vagy jelentős anyagi kárt okozna. Az üzembiztos készülék vagy rendszer meghibásodás esetén
biztonságos állapotba állhat vissza ahelyett, hogy leállna; rendelkezhet egy másodlagos rendszerrel, amely
működésbe lépve megakadályozhatja a hibás működést; illetve tartalékul szolgálhat hibás működés esetére. A
hibatűrő készülék vagy rendszer meghibásodás esetén tovább folytatja az eredeti feladatát (esetleg
csökkentett mértékben) ahelyett, hogy teljesen leállna. Nagy kockázatú rendszerre lehet szükség többek között
kritikus infrastruktúra, ipari üzemek, gyártólétesítmények, közvetlen életfenntartó készülékek, légi jármű, vonat,
hajó vagy gépjármű navigációs vagy kommunikációs rendszerei, légiforgalmi irányítás, fegyverrendszerek,
nukleáris létesítmények, erőművek, egészségügyi rendszerek és létesítmények, valamint közlekedési
eszközök esetén.
A „McAfee” név alatt a következőket értjük: (i) a McAfee, LLC vállalatot, amelynek irodái a 2821 Mission
College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA cím alatt találhatók, ha a Szoftvert az Amerikai Egyesült
Államokban (kivéve az alábbi (vi) alpontban meghatározott eseteket), Kanadában, Mexikóban, KözépAmerikában, Dél-Amerikában vagy a Karib-térségben vásárolták; (ii) a McAfee Ireland Limited vállalatot,
amelynek székhelye a Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Ireland cím alatt található, ha a Szoftvert
Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában vásárolták; (iii) a McAfee (Singapore) Pte Ltd. vállalatot, amelynek
telephelye a 101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591, Singapore cím alatt található,
ha a Szoftvert Ázsiában (Kína (ha a Szoftvert RMB-ért vásárolták) és Japán kivételével) vagy az általában
Óceánia néven említett térségben vásárolták; (iv) a McAfee Co. Ltd. vállalatot, amelynek irodái a Shibuya Mark
City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japan cím alatt találhatók, ha a Szoftvert
Japánban vásárolták; (v) a McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd. vállalatot, amelynek telephelye a Room
616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, China cím alatt található, ha a Szoftvert
Kínában (RMB-ért) vásárolták; illetve (vi) a McAfee Public Sector LLC vállalatot, amelynek irodái a 2821
Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA cím alatt találhatóak, ha a Szoftvert az Amerikai
Egyesült Államok kormányzata, állami kormányzata vagy helyi önkormányzata, egészségügyi szervezete vagy
oktatási intézménye vásárolta az Amerikai Egyesült Államok területén.
A „Szoftver” alatt a McAfee szoftverprogramját értjük tárgykód formátumban, (i) amelyet a McAfee licencbe
adott, vagy a McAfee-től, illetve Hivatalos Partnereitől megvásároltak, vagy (ii) amelyet a McAfee és Hivatalos
Partnerei által értékesített McAfee márkájú hardvereszközökbe ágyaztak, vagy azokra előre telepítettek
(mindegyik esetben beleértve az érintett Támogatási időszak alatt az Ön által telepített Verziófrissítéseket és
Frissítéseket is). A Szoftvernek lehet olyan további tulajdonsága vagy funkciója amelyhez bizonyos
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i)

j)
k)
l)

m)

2)

Licenc biztosítása; Tulajdonjog.
a)

b)

c)

3)

Felhőszolgáltatásokra vonatkozó érvényes előfizetéssel vagy aktív támogatási szerződéssel lehet hozzáférni a
különleges ajánlatban meghatározott és a Felhőszolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási feltételek szerint.
A „Szabvány” olyan technológiai előírásokat jelent, amelyeket egy kormányzat által finanszírozott szervezet,
egy iparág által finanszírozott szervezet vagy bármely hasonló szervezet vagy jogi személy alkotott meg,
amely mások számára készít technológiai előírásokat. Szabványok többek között: GSM, LTE, 5G, Wi-Fi,
CDMA, MPEG és HTML. Szabványokat megalkotó csoportok többek között: IEEE, ITU, 3GPP és ETSI.
A „Leányvállalat” olyan szervezetet jelent, amelyet Ön a szavazatot biztosító értékpapírok ötven százaléknál
(50%-nál) nagyobb tulajdonjogával tart ellenőrzése alatt.
A „Támogatás” vagy a „Technikai Támogatás” a McAfee által nyújtott támogatási szolgáltatásokat jelenti a
Szoftver és a McAfee márkájú hardvereszközök támogatásához és karbantartásához, amelyek további
részletezése a McAfee Technikai Támogatási és Karbantartási Feltételeiben található.
A „Frissítések” a Szoftver tartalmához kapcsolódnak, és korlátozás nélkül magukban foglalják az összes DATfunkciót, aláíráskészletet, irányelvfrissítést, adatbázis-frissítést, amelyek általánosan elérhetők a McAfee
ügyfeleinek a vásárolt Támogatás részeként, és amelyekért a McAfee nem számít fel külön díjat, illetve
amelyeket külön nem értékesít.
A „Verziófrissítés” a Szoftver minden olyan fejlesztését jelenti, amelyeket a McAfee általánosan elérhetővé tesz
az ügyfeleinek a megvásárolt Támogatás részeként, és amelyekért a McAfee nem számít fel külön árat, illetve
amelyeket külön nem értékesít.
A jelen Megállapodás feltételei értelmében a McAfee az Engedélyező Levélben említett nem kizárólagos, nem
átruházható engedélyt adja a Szoftver használatára (e Megállapodás alkalmazásában a Szoftver használata a
Szoftver elérését, telepítését vagy letöltését jelenti), kizárólag az Ön belső üzleti műveleteire történő
felhasználás céljából. Ön nem szerez jogot a Frissítésekre és a Verziófrissítésekre, kivéve, ha Támogatást
vagy szolgáltatási előfizetést vásárol, amely jogosulttá teszi Önt a Frissítésekre és a Verziófrissítésekre.
A McAfee szigorúan bizalmas információja a Szoftver, annak tárgykódja és forráskódja (függetlenül attól, hogy
Ön azt megkapja-e). A McAfee (vagy licencbe adói) a Szoftver kizárólagos tulajdonosai, és fenntartanak – és
Önt kizárják ezek gyakorlásából – minden, a Szoftverrel kapcsolatos jogot, jogcímet és érdekeltséget (ideértve
többek között a Szoftverrel kapcsolatos minden szerzői jogot), kivéve a jelen Megállapodás alapján Önnek
biztosított korlátozott Szoftverfelhasználási licenc erejéig. Ez a Megállapodás nem értékesítési megállapodás,
és ennek alapján a Szoftverrel kapcsolatos semmilyen jogcím, szerzői jog vagy tulajdonjog Önre történő
átruházására nem kerül sor. Ön elismeri és elfogadja, hogy a következők a McAfee kereskedelmi titkát és
tulajdonát képezik, valamint jelentős kereskedelmi értéket képviselnek a McAfee számára: a Szoftver és a
Szoftver fejlesztése során felhasznált, illetve abba beépített minden ötlet, metódus, algoritmus, képlet, folyamat
és fogalom; minden jövőbeni Frissítés és Verziófrissítés és minden egyéb fejlesztés, átdolgozás, korrekció,
hibajavítás, azonnali javítás, javítás, módosítás, továbbfejlesztés, kiadás, DAT, aláíráskészlet, verziófrissítés;
irányelv-, adatbázis- és egyéb szoftverfrissítés; valamint a felsoroltak minden másolata.
Minden Felhőszolgáltatásra és Szoftverre, amely Felhőszolgáltatásokat tartalmaz, a McAfee
Felhőszolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási feltételei vonatkoznak, amelyek a következő címen érhetők el:
http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx

Másolási és felhasználási feltételek.
a)

b)

c)
d)
e)

f)

Termékjogosultság: A Szoftver használata a megvásárolt licencektől függ (például csomópontok), és a
http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf
címen
található
Termékjogosultsági Meghatározások hatálya alá tartozik, amelyek az Ön Engedélyező Levelének napjától
érvényesek.
Több platform/csomagok: Ha a Szoftver több platformot támogat, vagy ha Ön más szoftverrel együtt
csomagolva kapja meg a Szoftvert, akkor azon készülékek száma, amelyekre a Szoftver összes verziója
telepítve van, nem haladhatja meg az Ön termékjogosultságát. Programcsomag-alapú McAfee-termék
részeként engedélyezett bizonyos Szoftverek egy külön McAfee-szerverlicenc megvásárlását is szükségessé
tehetik a Szoftver bizonyos típusú szervereken történő használatához, minden esetben a Dokumentációban
meghatározottak szerint.
Időtartam: Az engedély határozott időre („Időtartam”) érvényes abban az esetben, ha az Időtartam meg van
határozva az Engedélyező Levélben, ellenkező esetben az engedélyek örökérvényűek.
Másolatok: Ön indokoltan szükséges mértékben másolhatja a Szoftvert biztonsági mentési, archiválási vagy
összeomlás utáni helyreállítási célra.
Leányvállalatok, Kezelő Felek: Ön a jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően engedélyezheti a Szoftver
valamely Leányvállalat által történő használatát, de csak addig az ideig, ameddig az adott vállalat az Ön
Leányvállalata marad. Ön harmadik féllel köthet olyan szerződést, amelynek értelmében a harmadik fél (mint
„Kezelő Fél”) kezeli az Ön információtechnológiai erőforrásait, feltéve hogy (i) a Kezelő Fél a Szoftvert kizárólag
az Önnel kapcsolatos belső műveletekhez használja, és nem egy másik harmadik fél vagy a Kezelő Fél javára;
(ii) a Kezelő Fél vállalja a jelen Megállapodás feltételeinek a betartását; és (iii) Ön írásban értesíti a McAfee-t
arról, hogy az Ön megbízásából egy Kezelő Fél használja majd a Szoftvert. Ön teljes felelősséggel tartozik a
jelen Megállapodás egyes Leányvállalatok és a Kezelő Fél által történő betartásáért és esetleges
megszegéséért.
Általános korlátozások: Ön nem teheti meg, és nem teheti lehetővé, illetve harmadik félnek nem engedheti
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meg, hogy: (i) a Szoftvert visszafordítsa, visszafejtse, vagy visszatervezze; illetve a Szoftver forráskódját
létrehozza vagy újra létrehozza; (ii) a Szoftverre és Dokumentációra nyomott, pecsételt, ragasztott, illetve az
ezekbe kódolt vagy ezeken rögzített valamely szerzői jogot vagy bármely termékazonosító vagy tulajdonjogot
jelző értesítést, pecsétet vagy tájékoztató címkét eltávolítsa, törölje, felismerhetetlenné tegye vagy befolyásolja;
valamint elmulassza megőrizni a szerzői jogi és tulajdonjogi értesítéseket a Szoftverről és a Dokumentációról
Ön által készített valamennyi másolaton; (iii) a Szoftvert bérbe adja, kölcsönbe adja vagy időben megosztva
vagy szolgáltató irodai célokra használja; a Szoftver használatára vonatkozó bármely jogot eladja, piacra dobja,
licencbe adja, allicencbe adja, forgalmazza vagy más módon egy természetes vagy jogi személy
rendelkezésére bocsássa, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten megengedett mértékig; valamint a
Szoftvert arra használja, hogy önállóan vagy egy másik termékkel vagy szolgáltatással kombinálva egy
természetes vagy jogi személynek terméket vagy szolgáltatást biztosítson, függetlenül attól, hogy ezt díjazás
ellenében vagy egyéb módon teszi-e; (iv) a Szoftvert vagy a Dokumentációt módosítsa, átdolgozza,
befolyásolja, lefordítsa, vagy azokból származtatott munkát készítsen; a Szoftver vagy a Dokumentáció
bármely részét egyesítse vagy beleillessze egy másik szoftverbe vagy dokumentációba; illetve a Szoftverre egy
olyan szoftver (ideértve többek között minden eljárást, parancsfájlt, kódot vagy programot) fejlesztésére tett
kísérlet során hivatkozzon vagy ott más módon felhasználja, amely a Szoftverhez hasonló funkcionális
jellemzőkkel, megjelenéssel vagy egyéb jellemzőkkel rendelkezik, illetve azzal a céllal készül, hogy a McAfeevel szemben versenyt támasszon; (v) a McAfee előzetes írásbeli engedélye nélkül nyilvánosságra hozzon a
Szoftverrel kapcsolatos bármilyen teljesítmény- vagy sebességmérési benchmarktesztet vagy elemzést;
valamint (vi) a fent felsoroltak bármelyikét megkísérelje. A Szoftvert nem futtathatja felhőben, internetalapú
vagy hasonló lekérhető informatikai környezetben, kivéve, ha az Engedélyező Levél erre kifejezetten engedélyt
ad.

4)

Technikai Támogatás és Karbantartás.
A McAfee Technikai Támogatási és Karbantartási Feltételei akkor alkalmazandók, ha Ön Támogatást vásárolt. A
McAfee Technikai Támogatási és Karbantartási Feltételei hivatkozásként válnak a Megállapodás részévé, és a
következő
címen
találhatók:
https://support.mcafee.com/SPR/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms.pdf.
Az
Engedélyező Levélben meghatározott támogatási vagy szolgáltatási előfizetési időszak letelte után Ön nem jogosult
további Támogatásra, ideértve a Frissítéseket, a Verziófrissítéseket és a telefonos támogatást is. Ön beszerez a
természetes személyektől minden adatvédelemmel kapcsolatos jogot és engedélyt a rendeletekben, a törvényekben
és egyéb jogszabályokban, illetve az Ön belső irányelveiben és iránymutatásaiban előírtaknak megfelelően, hogy a
McAfee-nek eljuttathassa a McAfee Támogatásának teljesítményével vagy jelen Megállapodással kapcsolatos
személyes azonosításra alkalmas információkat, adatokat vagy anyagokat.

5)

Korlátozott szavatosság és jogi nyilatkozat.
a)
b)

c)

d)

e)

Korlátozott szavatosság: A McAfee szavatolja, hogy a vásárlás időpontját követő hatvan (60) napos időszak
alatt („Garanciaidő”) a jelen Megállapodásban engedélyezett Szoftver a lényeges jellemzőket tekintve a
Dokumentációnak megfelelően működik (a „Korlátozott szavatosság”).
Kizárólagos jogorvoslat: A fenti Korlátozott szavatosság életbe lépése esetén Ön kizárólag a következő
jogorvoslatra jogosult, és a McAfee-t kizárólag a következő kötelezettség és felelősség terheli: a McAfee (i) a
Szoftvert megjavítja vagy kicseréli, illetve (ii) ha az ilyen javítás vagy kicserélés a McAfee megítélése szerint
kereskedelmi szempontból észszerűtlen lenne, amint a McAfee kézhez kapja az Ön írásbeli nyilatkozatát és
ígéretét arról, hogy a Szoftver minden példányát eltávolította, és a továbbiakban nem használja a Szoftvert,
akkor visszatéríti az Ön által az érintett Szoftverért kifizetett összeget.
Szavatosság kizárása: A FENT EMLÍTETT KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG NEM ALKALMAZHATÓ, HA (i) A
SZOFTVERT NEM A JELEN SZERZŐDÉSNEK VAGY A DOKUMENTÁCIÓNAK MEGFELELŐEN
HASZNÁLJÁK; (ii) A SZOFTVERT VAGY ANNAK BÁRMELYIK RÉSZÉT A MCAFEE-TŐL ELTÉRŐ
BÁRMILYEN MÁS SZERVEZET MÓDOSÍTOTTA; VAGY (iii) A SZOFTVER HIBÁS MŰKÖDÉSÉT OLYAN
BERENDEZÉS VAGY SZOFTVER OKOZTA, AMELYET NEM A MCAFEE SZÁLLÍTOTT.
Jogi nyilatkozat: A FENT LEÍRT KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG KIVÉTELÉVEL A SZOFTVERT
„JELENLEGI FORMÁJÁBAN” („AS IS”) NYÚJTJUK ÖNNEK, ÉS A MCAFEE NEM VÁLLAL VAGY SZAVATOL
MÁST, VALAMINT A MCAFEE KIZÁR MINDEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI, KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT VÁLLALÁST, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, AMELY AZ ÜGYLETKÖTÉSBŐL, A
TELJESÍTÉSBŐL VAGY FELHASZNÁLÁSBÓL VAGY EGYÉB MÓDON ERED (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT
A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, MINŐSÉGRE, ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA, JOGCÍMRE, JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VAGY A RENDSZER
INTEGRÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS). AZ EDDIGIEK KORLÁTOZÁSA
NÉLKÜL A MCAFEE NEM SZAVATOLJA, VÁLLALJA VAGY GARANTÁLJA A SZOFTVER
FELHASZNÁLHATÓSÁGÁT VAGY TELJESÍTMÉNYÉT, TOVÁBBÁ NEM SZAVATOLJA, VÁLLALJA VAGY
GARANTÁLJA, HOGY A SZOFTVER MŰKÖDÉSE ÜZEMBIZTOS, MEGSZAKÍTATLAN VAGY HIBAMENTES
LESZ, VALAMINT HOGY A SZOFTVER MINDEN LEHETSÉGES FENYEGETÉS ELLEN VÉDELMET NYÚJT.
Nagy kockázatú rendszerre vonatkozó kikötések:A SZOFTVER MEGHIBÁSODHAT, ÉS NEM ARRA
TERVEZTÉK, FEJLESZTETTÉK, TESZTELTÉK, VAGY SZÁNTÁK, HOGY NAGY KOCKÁZATÚ
RENDSZEREK ESETÉN IS MEGBÍZHATÓAN MŰKÖDJÖN. EGYEBEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A MCAFEE
NEM FELELŐS, ÉS ÖN KÁRTALANÍTJA A MCAFEE-T, VALAMINT KÁRMENTESSÉGÉRŐL GONDOSKODIK
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MINDEN, FELELŐSSÉGET, VESZTESÉGET, KÖTELEZETTSÉGET, KOCKÁZATOT, KÖLTSÉGET, KÁRT,
DÖNTÉST, BÜNTETÉST, MEGÁLLAPODÁST, ÍTÉLETET, BÍRSÁGOT VAGY KIADÁST (IDEÉRTVE AZ
ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEKET IS) ÁLLÍTÓ, IGÉNYLŐ, KERESŐ VAGY ÉRVÉNYESÍTŐ IGÉNY, PER,
KÖVETELÉS ÉS ELJÁRÁS ESETÉN, AMELY ABBÓL ERED VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL,
HOGY ÖN A SZOFTVERT EGY NAGY KOCKÁZATÚ RENDSZEREN HASZNÁLTA, IDEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT AZOKAT AZ ESETEKET IS, AMELYEK (i) ELKERÜLHETŐK LETTEK VOLNA, HA A NAGY
KOCKÁZATÚ RENDSZERRE EGY ÜZEMBIZTOS VAGY HIBATŰRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ
SZOFTVERT TELEPÍTETTEK VOLNA, (ii) AMELYEK OLYAN ÁLLÍTÁSON ALAPULNAK, HOGY A NAGY
KOCKÁZATÚ RENDSZER MŰKÖDÉSE A SZOFTVER MŰKÖDÉSÉTŐL FÜGG VAGY FÜGGÖTT, ILLETVE
HOGY A SZOFTVER MEGHIBÁSODÁSA OKOZTA A NAGY KOCKÁZATÚ RENDSZER HIBÁJÁT.

6)

A jogorvoslatok és a károk korlátozása.
a)

b)

c)

d)

7)

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS SEMMILYEN JOGCÍM ALAPJÁN SEM FELELŐSEK
EGYMÁSSAL SZEMBEN A FELEK (AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁS, GONDATLANSÁG, SZERZŐDÉS
VAGY EGYÉB ESETÉN) A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL VAGY ANNAK TÁRGYÁVAL KAPCSOLATBAN
KELETKEZETT
KÖZVETETT,
KÜLÖNLEGES,
VÉLETLENSZERŰ,
BÜNTETŐ,
ELRETTENTŐ,
KÖVETKEZMÉNYI VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROK BÁRMELY FORMÁJÁÉRT, A JÓ HÍRNÉV
ELVESZTÉSÉÉRT, ALKALMAZOTTI BÉRKIESÉSÉRT, A BEVÉTEL VAGY PROFIT ELVESZTÉSÉÉRT, A
MUNKABESZÜNTETÉSBŐL ÉS/VAGY A SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSÁBÓL VAGY HIBÁS
MŰKÖDÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT, ÉS/VAGY HELYETTESÍTŐ SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS
BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGÉÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK ELŐRE LÁTHATÓK-E; MÉG
AKKOR SEM FELELŐSEK, HA A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN RÖGZÍTETT KIZÁRÓLAGOS
JOGORVOSLAT NEM TÖLTI BE AZ EREDETI CÉLJÁT, ÉS MÉG AKKOR SEM, HA A FELEKET ELŐRE
FIGYELMEZTETTÉK
AZ
ILYEN
KÁROK
BEKÖVETKEZÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRŐL
VAGY
VALÓSZÍNŰSÉGÉRŐL.
EGYIK FÉLNEK A MÁSIK FÉLLEL SZEMBEN A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL VAGY ANNAK TÁRGYÁVAL
KAPCSOLATBAN FELMERÜLT KÖZVETLEN KÁROKÉRT FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA
MEG ÖSSZESSÉGÉBEN AZ ILYEN IGÉNY ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZOFTVERÉRT ÖN ÁLTAL, AZ IGÉNY
ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSÉT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ 12 HÓNAPBAN
FIZETETT VAGY FIZETENDŐ TELJES ÖSSZEGET, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROKBÓL
EREDŐ IGÉNY SZERZŐDÉSEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON VAGY EGYÉB JOGCÍMEN ALAPUL-E.
A jelen Szerződés egyik rendelkezése sem zárja ki, illetve semmilyen módon nem korlátozza (i) a felek
hanyagság miatt bekövetkező, halál vagy személyi sérülés előidézésével kapcsolatos felelősségét, vagy (ii) az
Ön felelősségét a McAfee Szoftverre vonatkozó szellemi tulajdonjogainak túlzott kihasználásával és/vagy
megsértésével kapcsolatban.
AZ EBBEN A PONTBAN EMLÍTETT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS AZON A TÉNYEN ALAPSZIK, HOGY A
VÉGFELHASZNÁLÓK KÜLÖNBÖZŐ CÉLOKRA HASZNÁLJÁK SZÁMÍTÓGÉPEIKET. EZÉRT CSAK ÖN TUD
AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ BIZTONSÁGI MENTÉSI TERVEKET VAGY ÓVINTÉZKEDÉSEKET
ALKALMAZNI ARRA AZ ESETRE, HA A SZOFTVER VALAMILYEN HIBÁJA SZÁMÍTÓGÉP-PROBLÉMÁKAT
ÉS AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATVESZTÉSEKET IDÉZ ELŐ. A FENT EMLÍTETT ÜZLETI OKOK MIATT
ÖN EGYETÉRT AZ EBBEN A PONTBAN FOGLALT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOKKAL, ÉS TUDOMÁSUL
VESZI, HOGY AZ ÖN E PONTTAL VALÓ EGYETÉRTÉSE NÉLKÜL A SZOFTVERÉRT FELSZÁMÍTOTT DÍJ
MAGASABB LENNE.

Szellemi tulajdonjogot érintő kártalanítás.
a)

b)

c)
d)
e)

f)

Kártalanítás: a McAfee kártalanítja, és saját belátása szerint megvédi Önt az Önnel szemben támasztott
igényekkel szemben, ha (i) az igény szabadalom vagy szerzői jog közvetlen megsértésével vagy a McAfee
kereskedelmi titkainak jogellenes felhasználásával kapcsolatban merült fel; és (ii) az igény (A) kizárólag a
Szoftverre, és nem annak mással fennálló kombinációjára vagy (B) a Szoftver kombinációjára vonatkozik.
Kizárások: A jelen Szerződésben foglaltak ellenére a McAfee nem köteles kártalanítást vagy védelmet nyújtani
azokban az esetekben, amikor az igény részben vagy egészben a következőkből fakad:
(i)
olyan technológia vagy terv, amelyet a McAfee-nek adott át;
(ii)
a Szoftver olyan módosítása vagy programozása, amely nem a McAfee-től származik; vagy
(iii)
egy Szabvány egészének vagy egy részének a Szoftver általi vélelmezett felhasználása.
Feltételek: A McAfee a jelen 7. pontban foglalt kötelezettségének feltételeként Ön köteles: (i) a McAfee-t
azonnal írásban értesíteni a követelésről, valamint írásban hozzájárulni ahhoz, hogy a McAfee egyedül intézze
a védelmet és a kártalanítási igényeket; illetve (ii) teljes mértékig és időben együttműködni a McAfee-vel.
A McAfee hozzájárulása: A McAfee nem vállal felelősséget azokért a költségekért, kiadásokért vagy
engedményekért, amelyek a McAfee előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül merülnek fel Önnél.
Jogorvoslat: A McAfee saját belátása szerint és saját költségére: (i) megszerezheti az Ön részére a jogot a
Szoftver használatának folytatásához; (ii) kicserélheti a Szoftvert egy nem törvénysértő Szoftverrel; (iii) úgy
módosíthatja a Szoftvert, hogy az ne legyen törvénysértő; vagy (iv) ha Ön visszaadja a Szoftvert a McAfee-nek,
és/vagy eltávolítja a Szoftvert a rendszereiből, visszatérítheti az Ön által a törvénysértő Szoftverért fizetett
vételár maradványértékét, amelynek értékcsökkenési leírása lineáris leírási módszerrel történik három (3) év
alatt, a Szoftver Ön részére történő átadásának időpontjától számítva.
Személyes kártalanítás: A fent említett kártérítés az Ön részére személyes jellegű. Azt nem ruházhatja át
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g)

8)

másra, még az ügyfeleire sem.
Kizárólagos jogorvoslat: A kártalanításra vonatkozó pont rendelkezései a McAfee teljes kötelezettségét és az
Ön kizárólagos jogorvoslatát tartalmazzák szabadalmak vagy szerzői jog Szoftver által részben vagy egészben
történő megsértésével, vagy kereskedelmi titkok jogellenes felhasználásával kapcsolatos igények
vonatkozásában.

Megszűnés.
Az Ön fizetési kötelezettségeinek sérelme nélkül Ön bármikor megszüntetheti a licencet a Szoftver eltávolításával. A
McAfee abban az esetben szüntetheti meg az Ön részére adott licencet, ha Ön súlyosan megsérti a Megállapodás
feltételeit, és nem orvosolja a szerződésszegést harminc (30) napon belül azt követően, hogy értesítést kapott a
szerződésszegés tényéről. Ebben az esetben Önnek haladéktalanul vissza kell juttatnia vagy meg kell semmisítenie a
Szoftver és a Dokumentáció összes példányát.

9)

Kiegészítő feltételek.
a)

b)

c)

10)

Értékelhető Szoftver: Ha a Szoftvert a McAfee „Értékelhető Szoftverként” jelölte meg, akkor e pont
rendelkezései alkalmazandók, és azok a jelen Megállapodás összes többi, ellentétes értelmű feltétele helyébe
lépnek. A McAfee-vel kötött eltérő írásbeli megállapodás hiányában a kizárólag értékelési célokat szolgáló
Értékelhető Szoftver használatára vonatkozó jogdíjmentes, nem átruházható, korlátozott engedély időtartama
harminc (30) napra korlátozódik. Az Értékelhető Szoftver hibákat vagy más olyan problémákat tartalmazhat,
amelyek rendszerhibákat vagy más hibákat, illetve adatvesztést okozhatnak. Következésképpen az Értékelhető
Szoftvert „JELENLEGI FORMÁJÁBAN” („AS IS”) adjuk át Önnek, és a McAfee elutasít minden garanciális vagy
felelősséggel kapcsolatos kötelezettséget. Az Értékelhető Szoftverhez nem érhető el Támogatás. Az
Értékelhető Szoftver felhasználása során összegyűjtött információk értékelési célra használhatók, és nem
adhatók át harmadik feleknek. A 3(g) pontban ismertetett korlátozások alkalmazandók. Ha Ön nem semmisíti
meg az Értékelhető Szoftvert az értékelési időszak lejárta után, akkor a McAfee – saját belátása szerint – olyan
összeget számlázhat ki az Ön részére, amely megegyezik a McAfee Szoftverre vonatkozó listaárával, Ön pedig
köteles ezt az összeget a számla átvételét követően megfizetni. HA A JOGI FELELŐSSÉG NEM ZÁRHATÓ KI,
VISZONT VAN LEHETŐSÉG A KORLÁTOZÁSÁRA, AKKOR A MCAFEE, BESZÁLLÍTÓI ÉS HIVATALOS
PARTNEREI JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN AZ ÉRTÉKELHETŐ SZOFTVERBŐL EREDŐ VAGY AZZAL
KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGE ÖTVEN (50) USD VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ, HELYI PÉNZNEMBEN
KIFEJEZETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK.
Béta Szoftver: Ha a kapott Szoftvert a McAfee „Béta” Szoftver megjelöléssel látja el, akkor a fenti 9(a) pont
rendelkezései alkalmazandók. A McAfee nem köteles továbbfejleszteni vagy nyilvánosan kiadni a Béta
Szoftvert. A Béta Szoftverhez nem érhető el Támogatás. A McAfee kérésére Ön visszajelzést ad a McAfee-nek
a Béta Szoftver tesztelésével és használatával kapcsolatban, ideértve a hiba- és programhiba-jelentéseket is.
Ön vállalja, hogy örökös, nem kizárólagos, jogdíjmentes, az egész világra kiterjedő engedélyt ad a McAfee-nek
a visszajelzés saját belátása szerint történő felhasználására, másolására, terjesztésére, származtatott munka
elvégzésére és bármilyen McAfee-termékbe történő beépítésére. A Béta Szoftver egy későbbi, kiadatlan
változatának átvétele vagy a Béta Szoftver nyilvánosan kiadott kereskedelmi változatának McAfee által történő
kiadása után Ön vállalja, hogy visszaadja vagy megsemmisíti a McAfee-től kapott összes korábbi Béta
Szoftvert.
A „Szabad” vagy „Nyílt-forráskódú” szoftver: A Szoftver tartalmazhat olyan komponenseket (ideértve többek
között programokat, alkalmazásokat, eszközöket, segédprogramokat, könyvtárakat és egyéb programkódokat),
amelyek harmadik féltől származnak szabad vagy nyílt forráskódú szoftverlicencmodell („FOSS-kód”) alapján.
A Szoftverben található FOSS-kódkomponenseket a McAfee továbbadja Önnek az ilyen komponensre
vonatkozó FOSS-kódlicenc feltételei alapján, és az Ön azon jogait és kötelezettségeit, amelyek az FOSSkódkomponensre vonatkozó FOSS-kódlicencben kerültek meghatározásra, nem bővíti és nem szűkíti az a tény,
hogy azt a McAfee-től megkapta a Megállapodás alapján. A Szoftverben lévő FOSS-kódkomponensekre
vonatkozó FOSS-kódlicencek másolatai vagy a rájuk való hivatkozások megtalálhatók a Szoftver
dokumentációjában.

Értesítés az Amerikai Egyesült Államok kormányzatának mint végfelhasználónak.
A Szoftver és a hozzá tartozó Dokumentáció „kereskedelmi számítógépes szoftver”, illetve „kereskedelmi
számítógépes szoftver dokumentációja”, és mint ilyen a DFAR törvény 227.7202-es számú szakaszának, valamint a
FAR törvény 12.212-es számú szakaszának hatálya alá esik. A Szoftvernek és a hozzá tartozó Dokumentációnak az
Amerikai Egyesült Államok kormányzata által történő használatát, módosítását, másolását, kiadását, bemutatását,
megjelenítését vagy közzétételét csak a jelen Megállapodás feltételei szabályozhatják; ezek a tevékenységek a jelen
Megállapodás feltételei által kifejezetten engedélyezett mértéket kivéve tiltott tevékenységnek minősülnek.

11)

Adatvédelem, rendszer-információk és személyes adatok gyűjtése.
a)

A Szoftver, a Támogatás vagy a szolgáltatási előfizetés olyan alkalmazásokat vagy eszközöket tartalmazhat,
amelyek személyazonosításra alkalmas, érzékeny jellegű vagy más információkat gyűjthetnek Önről és a
felhasználókról (többek között ideértve például az Ön és a felhasználók nevét, címét, e-mail-címét és fizetéssel
kapcsolatos adatait), számítógépeikről, a számítógépeiken tárolt állományokról, számítógépeik más
számítógépekkel fennálló kölcsönös kapcsolatáról (többek között ideértve például a hálózattal kapcsolatos
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b)

c)

12)

információkat, a használatban lévő licenceket, a hardverek típusát, márkáját, a merevlemez méretét, a CPU
típusát, a lemez típusát, a RAM méretét, a 32 vagy 64 bites architektúrát, az operációs rendszerek típusát,
verziószámát és helyét, a BIOS-verziót, a BIOS típusát, az alkalmazott letapogatók számát, az adatbázis
méretét, a rendszer telemetriai adatait, az eszköz azonosítóját, IP-címét, helyét és tartalmát, a telepített
McAfee-termékeket, a McAfee-összetevőket, eljárásokat és szolgáltatási információkat, a McAfee-összetevők
frissítésének gyakoriságát és részleteit, harmadik felek telepített eszközeire vonatkozó információkat, a McAfee
által készített naplók kivonatait, a McAfee-termékek és speciális funkciók felhasználási mintáit stb.)
(együttesen: „Adatok“).
Ezen Adatok gyűjtése azért válhat szükségessé, hogy Ön és a felhasználók a megrendelésnek megfelelő
Szoftvert, Támogatást vagy szolgáltatás-előfizetést kapják meg (többek között ideértve például a biztonsági
fenyegetések, illetve az Ön és a felhasználók számítógépes hálózata sebezhetőségének észlelését és
jelentését), továbbá azért, hogy a McAfee fejleszthesse Szoftverét, Támogatását vagy szolgáltatás-előfizetését
(többek között ideértve például a tartalomszinkronizálást, az eszközkövetést, a hibaelhárítást stb.), és hogy
fokozza vagy javítsa az általános biztonságot Ön és a felhasználók számára. Lehetséges, hogy a további
adatgyűjtés leállítása érdekében, amely ezeket a funkciókat támogatja, el kell távolítania a Szoftvert, vagy le
kell tiltania a Támogatást vagy a szolgáltatás-előfizetést.
A jelen Szerződés megkötésével vagy a Szoftver, a Támogatás vagy a szolgáltatás előfizetés használatával Ön
és a felhasználók elfogadják a McAfee honlapján (www.mcafee.com) található Adatvédelmi Szabályzatot,
illetve az említett Adatok McAfee és szolgáltatói által történő gyűjtését, feldolgozását, másolását, biztonsági
másolását, tárolását, továbbítását és felhasználását a Szoftver, a Támogatás vagy a szolgáltatás-előfizetés
részeként, az Amerikai Egyesült Államok, Európa vagy más olyan országok vagy jogrendszerek tekintetében,
amelyek az Ön vagy a felhasználó országán esetlegesen kívül vannak. A McAfee kizárólag a McAfee honlapján
található Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint gyűjti, dolgozza fel, másolja, menti, tárolja, továbbítja és
használja fel a személyazonosításra alkalmas adatokat (www.mcafee.com).

Ellenőrzés.
Harminc (30) nappal korábban megküldött értesítésben a McAfee arra kérheti Önt, és Önnek eleget kell tennie a
kérésnek, hogy juttasson el hozzá egy, a Szoftver segítségével a rendszer által létrehozott jelentést (a
„Rendszerjelentés”), amely a Szoftver központi telepítésének ellenőrzését tartalmazza. Ön tudomásul veszi, hogy a
Rendszerjelentés a Szoftver olyan technológiai jellemzőin alapul, amelyek alkalmasak a Szoftver központi
telepítésének ellenőrzésére. Ha a Szoftver nem rendelkezik a Szoftver központi telepítésének ellenőrzésére alkalmas
technológiai jellemzőkkel, akkor Ön készíti el és juttatja el a McAfee-nek harminc (30) napon belül a Szoftver központi
telepítését ellenőrző pontos jelentést. A McAfee kizárólag évente egyszer kéri a Rendszerjelentést (vagy az Ön által
elkészített jelentést a Szoftver központi telepítésének ellenőrzéséről), és nem fog észszerűtlen módon beleavatkozni
az Ön üzletmenetébe. Ha azonban a Rendszerjelentés vagy az Ön által a Szoftver központi telepítésének
ellenőrzéséről készített jelentés azt mutatja, hogy Ön nem tartja be a jelen Megállapodásban szereplő licenc feltételeit,
akkor köteles további licenceket vásárolni, és megfizetni a licencekkel és/vagy támogatással kapcsolatos pótlási díjat,
illetve meg nem felelési díjat is felszámíthatunk.

13)

Exportszabályozás.
Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver az Amerikai Egyesült Államok és adott esetben az Európai Unió
exportszabályozásának hatálya alá esik. Ön betartja az alkalmazandó exportálási és importálási törvényeket és
rendeletetek azon jogrendszer vonatkozásában, amelyben a Szoftver importálására és/vagy exportálására sor kerül.
Ön nem exportálja a Szoftvert az alkalmazandó törvények vagy rendeletek által tiltott személyek, szervezetek vagy
országok részére. Az Ön feladata, hogy saját költségére beszerezze a Szoftver importálásához és/vagy
exportálásához szükséges helyi állami engedélyeket, licenceket vagy jóváhagyásokat. A Szoftver exportálásával és
importálásával kapcsolatos további információkért lásd az „Exportelőírásokat” a következő címen:
http://www.mcafee.com/us/about-us.aspx. A McAfee fenntartja a jogot arra, hogy az említett webhelyet saját belátása
szerint időről időre frissítse. Ha a McAfee tudomására jut, hogy Ön az alkalmazandó jogszabályok szerinti szankció
vagy korlátozás hatálya alatt áll, vagy az alá kerül, akkor a McAfee nem köteles a jelen licencből eredő
kötelezettségeit teljesíteni, ha az a szankciók és korlátozások megsértését jelentené.

14)

Irányadó jog.
A jelen Megállapodásból vagy annak tárgyából eredő, illetve azzal összefüggésben felmerült jogvitákra a következő
anyagi jogok az irányadók: (a) New York állam anyagi joga, ha a Szoftver licencét az Amerikai Egyesült Államokban,
Mexikóban, Közép-Amerikában, Kanadában vagy a Karib-térségben vásárolta, (b) Anglia és Wales anyagi joga, ha a
Szoftver licencét Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában (kivéve Japánt) vagy az Óceánia néven emlegetett
területen vásárolta, valamint (c) Japán anyagi joga, ha a Szoftver licencét Japánban vásárolta. Ezen országok kollíziós
joga azonban nem alkalmazandó. Ha a Szoftvert a fentiektől eltérő országban vásárolta, akkor arra az Ír Köztársaság
hatályos törvényei vonatkoznak, kivéve, ha más helyi törvényt kell alkalmazni. A jelen Megállapodásra nem irányadó az
Egyesült Nemzetek Szervezetének nemzetközi árukereskedelmi szerződésekre vonatkozó egyezménye, ezen
szabályozások alkalmazása kifejezetten kizárt. Az egységes számítástechnikai tranzakciós törvény rendelkezései nem
alkalmazandók. A következő bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal a jelen Megállapodásból vagy annak
tárgyából eredő, illetve azzal összefüggésben felmerült jogviták esetében: az Amerikai Egyesült Államok New York déli
kerületében illetékességgel rendelkező szövetségi kerületi bírósága, ha New York állam anyagi joga az irányadó; az
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angol bíróságok, ha Anglia és Wales anyagi joga az irányadó; az Ír Köztársaság bíróságai, ha Írország anyagi joga az
irányadó; valamint Japán bíróságai, ha Japán anyagi joga az irányadó.

15)

Titoktartás
A felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodás alapján a másik féllel fennálló kapcsolatuk miatt bármelyik fél
hozzáférhet a másik fél üzleti tevékenységét, technológiáját és/vagy termékeit érintő olyan bizalmas információkhoz
és anyagokhoz, amelyek bizalmas jellegűek („Bizalmas Információk”). Minden fél számára jelentős értékkel bírnak a
saját Bizalmas információi, amely érték csökkenhet, ha az ilyen információk harmadik felek tudomására jutnának, vagy
a jelen Megállapodással ellentétes módon használnák fel azokat. Az írásos vagy más kézzelfogható Bizalmas
Információkat a közlés időpontjában a közlő félhez tartozó Bizalmas Információként kell azonosítani és megjelölni.
Szóbeli vagy vizuális közlés esetén a Bizalmas Információkat a közlés időpontjában kell bizalmasként azonosítani,
amit a közlést követő tizenöt (15) napon belül írásban kell megerősíteni. A felek vállalják, hogy az ebben a
Megállapodásban engedélyezett lehetőségek kivételével semmilyen módon nem használják fel a Bizalmas
Információkat saját vagy harmadik fél javára, és legalább olyan mértékben védik a Bizalmas Információkat, mint
ahogyan saját Bizalmas Információikat is védik, illetve ugyanolyan mértékben védik azokat, mint ahogyan egy józan
belátására hagyatkozó személy védené az ilyen Bizalmas Információkat. A jelen Megállapodás szerinti feladatok
ellátásán vagy jogai gyakorlásán kívül egyik fél sem használhatja fel a másik fél Bizalmas Információit. A Bizalmas
Információkra vonatkozó korlátozások nem vonatkoznak azokra a Bizalmas Információkra, amelyek (i) már ismertek a
fogadó fél számára a hozzáférés időpontjában, (ii) a fogadó fél jogtalan cselekedete nélkül kerülnek nyilvánosságra,
(iii) amely információkat a fogadó fél önállóan fejlesztette ki anélkül, hogy hasznot húzna a közlő fél Bizalmas
Információiból, (iv) amely információkat a fogadó fél jogszerűen kapta titoktartási kötelezettség alá nem tartozó
harmadik féltől, vagy (v) az információk kiszolgáltatását törvény írja elő, azzal a feltétellel, hogy a Bizalmas
Információk kiszolgáltatására kötelezett fél előzetesen írásban értesíti a Bizalmas Információk tulajdonosát azért, hogy
az információtulajdonos fél – amennyiben lehetséges – megfelelő intézkedéseket tehessen az
információkiszolgáltatás megakadályozása érdekében. A felek eltérő megállapodása hiányában mindegyik fél
visszaszolgáltatja a másik fél Bizalmas Információit a jelen Megállapodás vagy annak valamely érvényes Kiegészítése
megszűnésekor.

16)

Vegyes rendelkezések.
a)

b)
c)

d)

e)

A fizetés elmulasztását vagy a McAfee-nek a Szoftverrel és Dokumentációval kapcsolatos tulajdonjogainak
megsértését érintő eljárások kivételével, a jelen Megállapodással kapcsolatban – formájától függetlenül –
semmilyen eljárás sem kezdeményezhető egyik fél részéről sem több mint két (2) évvel azt követően, hogy
valamelyik fél tudott vagy tudhatott volna az igényről.
A jelen Megállapodás azon feltételei, amelyeknek természetüknél fogva a jelen Megállapodás megszűnése
után is tovább kell élniük, a Megállapodás megszűnése után is érvényében maradnak.
A McAfee az Ön előzetes írásbeli hozzájárulásával bármikor részben vagy egészben átruházhatja ezt a
Megállapodást. Nincs szükség azonban az Ön hozzájárulására, ha a Megállapodás átruházására egyesülés,
konszolidáció vagy a McAfee lényegében összes eszköze felvásárlásának eredményeképpen vagy annak
részeként kerül sor.
Ez a Megállapodás és a hivatkozásként benne foglalt összes dokumentum a felek közötti teljes megállapodást
jelenti, és egyértelműen minden más, a Megállapodás tárgyával kapcsolatos – szóbeli vagy írásbeli –
közlemény, nyilatkozat vagy hirdetés helyébe lép, és hatálytalanítja azokat. Ha Ön megrendelést ad egy
Hivatalos Partnernek vagy a McAfee-nek, és a megrendelés feltételei ellentétben vannak (i) a jelen
Megállapodás feltételeivel vagy (ii) az Engedélyező Levél feltételeivel, akkor az ebben a Megállapodásban és
az Engedélyező Levélben meghatározott feltételek alkalmazandók. A jelen Megállapodás alapján a jövőben
létrejövő tranzakciókra nem vonatkoznak az Ön előre kinyomtatott vagy többször felhasználható
megrendelőjében vagy egyéb dokumentumaiban szereplő feltételek. A Szerződés csak és kizárólag a McAfee
feljogosított képviselője által kiadott írott függelékkel módosítható. A jelen rendelkezések mindegyike csak a
McAfee által írásban és aláírva átadott lemondó nyilatkozattal tekinthető érvénytelennek. Ha jelen
Megállapodás valamely rendelkezése a jogszabályok szerint érvénytelen, érvényesíthetetlen vagy tilos, akkor
ezt a rendelkezést úgy kell tekinteni, mintha a felek eredeti szándékának leginkább megfelelően újra
fogalmazták volna az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, és a Megállapodás többi része továbbra is
érvényes és hatályos marad.
A jelen Megállapodás alapján (a rutinjellegű operációs kommunikáción kívüli) a McAfee-nek címzett minden
értesítést, kérést, kívánságot és szándékot a Megállapodás 1(f) pontjában szereplő szervezet címére kell
küldeni az „Attention: Legal Department” felirat feltüntetésével.
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