
 

 
Buhalterinės apskaitos programos Duomenų bazė „Apskaita“  

vartotojo licencinė sutartis  

 
Ši vartotojo licencinė sutartis yra Jūsų ir PROGRAMŲ PRODUKTO SAVININKO uždarosios 

akcinės bendrovės „DB Topas“ teisinė sutartis dėl buhalterinės apskaitos programos Duomenų 
bazė „Apskaita“, kurią sudaro kompiuterio programos, valdanti byla, neužpildytos duomenų 
bazių bylos ir programos aprašymas. PROGRAMŲ PRODUKTAS apima bet kokius pradinio 
įdiegimo papildymus, kuriuos Jums pateikia Jus aptarnaujanti įmonė - PROGRAMŲ PRODUKTO 
SAVININKO įgaliotas atstovas. Įdiegdami, kopijuodami, perkeldami ar kitaip naudodami šį 
programinį produktą, Jūs sutinkate būti ribojami šios sutarties sąlygų. Jeigu Jūs nesutinkate su 
šios sutarties sąlygomis, nediekite ir nenaudokite PROGRAMŲ PRODUKTO; Jūs galite jį grąžinti 
pardavėjui ir atsiimti už jį sumokėtus pinigus. 

PROGRAMŲ PRODUKTAS apsaugotas autorių teisių („copyright“) įstatymu ir tarptautinių 
sutarčių dėl teisių ir kitų įstatymų bei sutarčių dėl intelekto nuosavybės. PROGRAMŲ 
PRODUKTAS yra licencijuotas, o ne parduotas.  

Ši sutartis suteikia Jums teisę diegti, naudotis tiek PROGRAMŲ PRODUKTO kopijų 
atskiruose kompiuteriuose, kiek yra nurodyta PRODUKTO DETALIZAVIMO PRIEDE. Vartotojui 
pateikiama atsarginė PROGRAMŲ PRODUKTO kopija kompiuterinėje laikmenoje naudojimui 
išskirtinai tam atvejui, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių negalima naudotis kompiuteryje 
įdiegtu programiniu produktu. Už sukauptų duomenų bazių saugumą atsako pats vartotojas. 
 Licencija suteikia teisę naudoti PROGRAMŲ PRODUKTĄ tik galutiniam vartotojui. Jūs 
negalite parduoti, mainyti, dovanoti ir kitaip neperleisti PROGRAMOS PRODUKTO ar jo 
sudedamųjų dalių tretiesiems asmenims. Jums suteikiama teisė programa vesti trečiųjų 
asmenų apskaitą. 
 PROGRAMŲ PRODUKTAS licencijuojamas kaip vienas produktas nepriklausomai nuo 
darbo vietų skaičiaus. Kiekvienos darbo vietos sudėtinės dalys negali būti atskirtos naudoti ne 
vienu kompiuteriu. Draudžiama keisti, dekompiliuoti arba kitaip papildyti programą. 
 Be raštiško suderinimo su PROGRAMŲ PRODUKTO įgaliotu atstovu ar gamintoju 
draudžiama spausdinta, elektronine ar kitokia forma skelbti ir platinti aprašus ir kitą 
informacinę medžiagą, kurią gauna vartotojas. 
 PROGRAMŲ PRODUKTO licencija suteikia Jums teisę į pagalbą susijusią su jo 
panaudojimu. Nemokamas konsultacijas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu platintojas 
suteikia tik tuo atveju, jei problema susijusi su PROGRAMŲ PRODUKTO aprašo netikslumais. 
Kitais atvejais konsultavimo paslaugos teikiamos už vartotojo ir atstovo sutartą atlyginimą. 
Nepatenkintas platintojo paslaugomis vartotojas gali nutraukti šią sutartį, bet ne vėliau, kaip 
per 3 (tris) mėnesius nuo PROGRAMŲ PRODUKTO įsigijimo. 
 Nepažeisdami jokių teisių, PROGRAMŲ PRODUKTO SAVININKAS ar jo platintojas gali 
nutraukti šią sutartį, jei Jūs nesilaikysite šios sutarties nuostatų ir reikalavimų. Tokiu atveju 
Jūs turite sunaikinti visas PROGRAMŲ PRODUKTO kopijas ir visas jo sudėtines dalis. 
 
Licencija pateikta:       Licencijos Nr.   
 
PROGRAMŲ PRODUKTO SAVININKAS – UAB „DB Topas“, įmonės kodas 132903599 
Laisvės al. 6-2, Kaunas 44215, Lietuva. El. paštas  dbtopas@dbtopas.lt 
Įgaliotas atstovas: UAB “Eurolitas”, įmonės kodas 300097867 
Jaunimo a. 10, Kaunas, Lietuva. El. paštas  jre@one.lt 
 
 Šią licenciją įsigijusiems vartotojams informacija teikiama pas tą įgaliotą atstovą, iš kurio 
buvo įsigytas PROGRAMŲ PRODUKTAS. 
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