OnEnterSoft, Software Empresarial
UTILIZAÇÃO

OnEnterSoft, Software Empresarial.

Este documento representa um contrato de utilização entre a OnEnterSoft, Software Empresarial,
e a entidade Utilizadora da aplicação informática identificada mais acima ( doravante designado
Software ).

Ao instalar ou copiar o produto distribuido neste suporte, compromete-se perante as condições
constantes deste documento.
Em caso de desacordo com alguma alínea deste documento, não instale nem utilize o software,
devolvendo-o no local onde adquiriu o produto.

Mediante o pagamento da licença, a qual é parte integrante do preço deste produto, a
OnEnterSoft concede-lhe, na qualidade de Utilizador, o direito de uso desta cópia de software,
sendo esse direito não exclusivo.
Titularidade do Software

i) O Utilizador é proprietário do suporte magnético em que Software foi originalmente fornecido,
ou subsequentemente gravado ou fixado.
ii) A OnEnterSoft conserva, a titularidade do direito sobre o Software gravado na cópia ou cópias
do disco original, e de todas as cópias subsequentes, independentemente da forma ou suporte
em que se apresentem.
iii) Esta concessão não constitui uma venda do Software original ou de qualquer versão do
mesmo.
Restrições de Reprodução

i) Este Software e os materiais escritos que o acompanham estão protegidos pela legislação sobre
o direito de autor, bem como pelo artigo 9º da lei n.º 109/91, de 17 de Agosto
ii) Está expressamente vedada a reprodução, modificação, fusão ou inclusão noutro software não
autorizada do Software.
iii) A violação das limitações à reprodução do Software e, em geral, toda a violação dos direitos
de autor, importam a responsabilidade legal do Utilizador, nomeadamente a obrigação de
indemnizar todos os prejuízos decorrentes da violação.
iv) Poderá o Utilizador efectuar uma cópia, unicamente com fim de salvaguarda para uso privado.
Restrições de uso
i) É expressamente vedado ao Utilizador, divulgar ou distribuir, a terceiros, cópias do Software ou
dos materiais escritos que o acompanham.
Garantia Limitada

i) O Software e os materiais escritos que a acompanham (incluindo as instruções de uso) são
fornecidos no estado em que se encontram.
ii) A OnEnterSoft não presta qualquer garantia, nem assume qualquer compromisso ou
responsabilidade relativamente ao uso ou resultados obtidos pela utilização do Software ou
materiais escritos.
ii) Todos os riscos respeitantes aos resultados e ao rendimento do Software são suportados pelo
Utilizador.
iv) Todavia, sendo impossível eliminar os defeitos, e se a gravidade destes impedir a realização
do fim a que o Software se destina, o Utilizador tem o direito de rescindir o contrato e de obter a
restituição do
preço pago pelo produto se o fizer no prazo de 30 dias a contar da data da entrega consignada
na cópia do recibo.
v) A OnEnterSoft garante unicamente ao Utilizador original, que os suportes magnéticos nos
quais o Software está gravado, não apresentarão defeitos de material ou de fabrico por um
período de 90 dias a contar da data de entrega consignada na cópia do recibo, em condições de
normal utilização e manutenção.
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O Utilizador reconhece ter lido e entendido a presente convenção de concessão de licença de
utilização do Software de garantia limitada, e aceita obrigar-se nos seus precisos termos e
condições. Reconhece igualmente que a referida concessão de licença e garantia limitada,
constituem o teor integral e exclusivo da convenção entre as partes e substituem todos os
acordos ou propostas anteriores, verbais ou escritas, e qualquer outra comunicação entre as
partes relacionadas com o objecto da presente licença, ou da garantia limitada.
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Lei e Foro

i) Este contrato é regulado pela lei portuguesa.
ii) Para a resolução dos litígios emergentes deste contrato, as partes escolhem o Tribunal da
Comarca de Gaia, com expressa renúncia a qualquer outro.

