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Aceşti termeni ai licenţei reprezintă un contract între Zyl Soft şi dvs. Vă rugăm să îl citiţi. Aceşti 
termeni sunt aplicabili pentru produsul software de mai sus, care include şi suportul fizic pe care 
aţi primit produsul, dacă este cazul. 

Utilizând produsul software acceptaţi aceşti termeni. Dacă nu acceptaţi aceşti termeni, nu 
utilizaţi produsul software.
Dacă respectaţi aceşti termeni ai licenţei, aveţi drepturile de mai jos pentru fiecare licenţă 
pe care o achiziţionaţi.

1. DREPTURI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE
Produsul Pluto Professional este un produs de tip "Shareware" caracterizat prin următoarele:

-produsul se adresează exclusiv persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate, 
pentru a fi folosit pentru contabilitatea primară şi gestiunea contabilă a acestora

-Zyl Soft acordă utilizatorului dreptul de folosire gratuită a programului pentru calculator, 
pentru o perioadă de 30 de zile sau 50 de porniri ale programului în scop de evaluare

-la expirarea perioadei, utilizatorul trebuie să opteze între a cumpăra licenţa de folosire a 
programului sau dezinstalarea acestuia

-licenţa poate fi folosită doar pentru contabilitatea primară şi gestiunea contabilă a 
persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate, care a achiziţionat-o

-la cumpărarea unei licenţe, cumpărătorului i se acordă un număr de înregistrare, care va 
permite folosirea programului fără limitări funcţionale

Produsul software nu este vândut, ci se află sub licenţă de utilizare. Acest contract vă acordă 
câteva drepturi pentru utilizarea produsului software. Zyl Soft îşi rezervă toate celelalte drepturi. 
Cu excepţia situaţiei în care legea aplicabilă vă acordă mai multe drepturi în ciuda acestei limitări, 
puteţi utiliza acest produs software numai conform prevederilor acestui contract. Trebuie să 
respectaţi limitările de natură tehnică ale produsului software care vă permit să-l utilizaţi numai în 
anumite maniere. Nu aveţi dreptul să:

-încălcaţi limitările de natură tehnică ale produsului software
-refaceţi programul sursă, decompilaţi sau dezasamblaţi produsul software
-să îl închiriaţi sau să îl daţi în leasing

Acest produs este oferit "AŞA CUM ESTE". Firma Zyl Soft nu garantează ca funcţiile din aplicaţie 
vor îndeplini toate cerinţele beneficiarului, nici că produsul va funcţiona optim pe orice 
configuraţie hardware/software.

2. SERVICII DE ASISTENŢĂ
 Deoarece produsul software este furnizat „ca atare”, este posibil să nu oferim servicii de 
asistenţă.

3. RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Nu putem fi consideraţi responsabili pentru daune cauzate de utilizarea acestui program pentru 
calculator, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include si daunele 
rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. 
În nici un caz, răspunderea Zyl Soft nu va depăşi preţul de achiziţie pentru program, plătit 
de beneficiar.


