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Користењето на оваа апликација е предмет на прегледување и прифаќање на овој Договор со краен
корисник на лиценца (Договор). Доколку не се согласувате со наведените услови, треба веднаш да го
прекинете користењето на оваа апликација и да ја избришете од било кој уред на кој што е инсталирана.

1. Договор со краен корисник на лиценца (Договор)
Важно – Ве молиме прочитајте внимателно:
Овој Договор за користење на софтвер на КИБС (во понатамошниот текст: Производител на софтвер) е
правно обврзувачки договор помеѓу Вас и Производителот на софтверот. КИБС како компанијата е
основана и постои според законите на Република Северна Македонија, со седиште на адреса: бул. „Кузман
Јосифовски Питу“ 1, 1000 Скопје. Производителот на софтверот го доставува софтверот согласно
одредбите од овој Договор. „Вие” сте физичко лице или правно лице кое сака да го користи софтверот во
согласност со овој Договор. Овој Договор содржи важни информации кои се однесуваат на употребата на
целиот софтвер дистрибуиран или доставен според овој Договор. „Софтвер” значи апликација со име
2PASS доставена до Вас согласно овој Договор. Со преземање, инсталирање, копирање или користење на
софтверот на друг начин Вие потврдувате дека сте го прочитале и сте запознаени со овој Договор и воедно
во целост се согласувате да бидете обврзани според неговите услови. Доколку не се согласувате со
условите и одредбите на овој Договор, не го преземајте, инсталирајте, копирајте или било како не го
користете софтверот. Ако Вие веќе сте платиле за овој софтвер и не се сложувате со одредбите и условите
на овој Договор, Ве молиме доколку е возможно вратете го софтверот и сите придружни делови кај
Производителот на софтверот или доколку е возможно и применливо на местото на купување каде е
можно целосно да Ви се вратат паричните средства, во рок од 30 дена од датумот на купување. Ако овие
услови се сметаат како понуда, Вашето прифаќање на понудата е недвосмислено ограничено на овие
услови.

2. Софтверска лиценца
Софтверот е во сопственост на Производителот на софтверот и е лиценциран (и не се продава или на друг
начин станува достапен) за Вас. Продавачот едноставно му дава на крајниот корисник право да го користи
софтверот. Крајниот корисник добива или купува ограничена, не исклучива и непренослива лиценца за
користење на софтверот. Во ниту еден момент крајниот корисник не го купува софтверот.

3. Добивање на лиценца
Предмет на условите на овој Договор како и сите други услови за лиценцирање кои се составен дел на
овој Договор кои можат да се применат на софтвер на трети лица кој е вклучен во Софтверот како што е
обезбеден според она што е наведено во документацијата на софтверот, Производителот Ви доделува
не-ексклузивна и непренослива (освен како што е наведено во овој Договор) лиценца за употреба и
инсталирање на една корисничка копија од софтверот, во формат на објектен код, на некој компатибилен
уред како што е наведено во документацијата на софтверот, само за Ваша интерна или лична употреба на
таков компатибилен уред, а не за пристап или користење од страна на трети лица.
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Сите ознаки за авторски права и било какво друго сопствеништво, како и упатствата за доверливост и
поседување, кои се наоѓаат на оригиналната копија на софтверот и придружната документација мораат
да бидат репродуцирани на било која направена копија, и смеете да направите само една копија на
софтверот исклучиво за резерва или архивски намени, под услов таквата резервна копија да не е
инсталирана на компјутер или на друг компатибилен уред. Ова значи дека со прифаќање на условите од
овој Договор вие се согласувате да не го продавате, споделувате, дистрибуирате или подлиценцирате
софтверот. Вие не смеете да го преправите, разделувате, или поедноставувате софтверот, или на друг
начин да го сведете кодот на софтверот на форма полесно сфатлива за луѓето, освен и само до степен до
кој таа активност е целосно и недвосмислено дозволена со важечки закон и во таков случај морате да
доставите претходно известување за такви активности до Производителот на софтверот. Вие не смеете да
ги менувате или отстраните некоја од трговските марки на Производителот на софтверот, кои се содржани
во рамките на софтверот и придружната документација на истиот. Вие не смеете да го користите
софтверот на било каков начин за да давате комерцијални услуги или апликации. Забрането е копирање,
рекламирање/продавање, дистрибуција или пренос на копии од софтверот на други, вклучувајќи без
ограничување преку електронски пренос, од еден компјутер на друг преку мрежа, освен за софтверски
инсталации дозволени според овој дел.
Вие не смеете да го изнајмувате, давате под наем, или да го позајмувате софтверот. Вие не смеете да го
модифицирате, прилагодувате, преведувате софтверот или да создавате изведени дела базирани на
софтверот. Сите права што не се експлицитно доделени на Вас во овој Договор се задржани и припаѓаат
на Производителот на софтверот и неговите добавувачи.

4. Прекинување
Овој Договор со краен корисник на лиценца може да биде раскинат од страна на Производителот на
софтверот или неговите надворешни добавувачи без дополнителни дејствија во случај на прекршување
на било која од Вашите обврски според овој Договор или друг договор со Производителот на софтверот
или неговите надворешни добавувачи. Производителот може да ја прекине лиценцата за крајни
корисници без да обезбеди период на известување. По раскинувањето, секоја употреба на софтверот од
Ваша страна мора да престане и сите права кои Ви се дадени со овој Договор со краен корисник на
лиценца се прекинати. По раскинувањето Вие се согласувате да му ги вратите на Производителот на
софтверот или да ги уништите сите копии од софтверот кои ги поседувате или контролирате во рок на 14
(четиринаесет) дена од денот на таквото раскинување и на барање да го потврдите истото со писмена
изјава до Производителот на софтверот или неговите надворешни добавувачи.

5. Права на сопственост
Сите права, овластувања, како и сопственички интереси во и за софтверот (вклучувајќи, но не ограничено
на, било какви патенти, деловни тајни, логоа, авторски права, слики, фотографии, анимации, видео, аудио,
музика, текст, софтверски код и мали апликации („applets") инкорпорирани во софтверот) и сите копии од
софтверот се во сопственост на Производителот на софтверот или неговите добавувачи. Софтверот е
заштитен според законите за авторски права, одредбите на меѓународните договори/спогодби, како и
други закони. Актот (делото) кој го прекршува овој Договор исто така може да биде кривично дело казниво
со парична казна или затвор според важечките закони. Вие разбирате дека Производителот на софтверот
може да го ажурира или измени софтверот според своето дискреционо право, но нема обврска да ви стави
на располагање било какви софтверски ажурирања или ревизии.

6. Ограничувања за извоз
Вие се согласувате да ги почитувате сите закони кои се однесуваат на Вашата употреба на Софтверот. Вие
се согласувате дека нема да го извезувате или ре-извезувате Софтверот, било кој дел од него, или било
кој процес или услуга во врска со Софтверот (горенаведеното колективно е познато како "Ограничени
компоненти"), во која било земја, лице или странка подложна на рестрикции на извоз. Доколку сакате да
го испратите, да го пренесете или извезете Софтверот во која било земја и неговите придружни
референтни материјали, ќе биде Ваша одговорност да ги набавите сите согласности и лиценци кои можат
да бидат потребни од време на време во согласност со соодветните закони, ограничувања или прописи,
кои го регулираат таквиот извоз.
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7. Оградување од имплицирани гаранции и должности
До степенот кој е дозволен со закон и освен како што е наведено подолу во делот "Ограничена гаранција",
Производителот на софтверот, неговите добавувачи и дистрибутерите го доставуваат Софтверот и било
какви (доколку има некои) услуги за поддршка поврзани со Софтверот („услуги за поддршка"), без никаква
дадена писмена гаранција и Софтверот и услугите за поддршка се дадени „како што се" и „со сите нивни
грешки". Производителот на софтверот со ова се оградува од сите имплицирани гаранции, вклучувајќи ги,
но не ограничувајќи се на било кои имплицирани гаранции за, продажната подобност, соодветноста и
употребливоста за одредена намена, не прекршувањето, назначувањето, или дека функционирањето на
Софтверот ќе биде точно, без вируси, безбедно или ќе се соодветствува на било која документација. Некои
држави не дозволуваат исклучување на имплицираната гаранција, така што горенаведените исклучувања
можат да не се однесуваат на вас во целост и можете да имате и други права кои се разликуваат од држава
до држава.

8. Мерки на ограничена гаранција
Оваа ограничена гаранција не покрива други дефекти и проблеми од друг вид настанати во текот на
телекомуникациско преземање на Софтверот. Единствената обврска на Производителот на софтверот и
Ваша ексклузивна мерка, според ограничената гаранција образложена во овој дел ќе биде, по
ексклузивното право на Производителот на софтверот, по негов избор да ви достави поправена копија на
Софтверот или да Ви ги врати сите средства кои ги има добиено од Вас Производителот на софтверот или
неговите надворешни добавувачи на софтвер кои ги добиле од Вас според овој Договор.
Производителот на софтверот не гарантира дека софтверот ќе биде отпорен на сите можни обиди да се
поразат или да се онеспособат неговите функции, вклучувајќи ги неговите безбедносни механизми и
Производителот на софтверот нема да се изложува, и се оградува од секаква одговорност во тој поглед.
Производителот на софтверот, до максималниот степен дозволен со закон, нема да биде одговорен за
делата на третите страни и во случај на било кој успешен обид да се поразат или онеспособат
безбедносните функции на Софтверот, или компјутерски уреди и опрема кои го користат, имаат пристап
или го инкорпорираат софтверот.
Никаква усна или писмена информација или совет дадени од Производителот на софтвер, неговите
продавачи, дистрибутери, агенти или вработени не произведува и создава гаранција и вие не можете да
се потпрете на такви информации или совети.

9. Исклучување на одговорноста од случајни, последични или некои други штети
До степенот кој е дозволен со важечкиот закон, во ниту еден случај Производителот на софтверот и
неговите надворешните добавувачи или дистрибутери нема да бидат одговорни за било каква посебна,
случајна, индиректна или последична и каква и да е друга штета (која вклучува, а притоа не се ограничува
единствено на штета на загуба на профит, загуба на клиенти, губење на можности, загуба на приходи или
доверливи и други информации, за деловен прекин или загуба на приватноста), или било каква загуба на
вас неразумно предвидена со потпишувањето на овој договор, кои произлегуваат од или на друг начин се
поврзани со користењето на или неможноста за користење на софтверскиот производ или на друг начин
под или во врска со било која одредба од овој договор со краен корисник на лиценца, по неизвршување
на обврските (вклучувајќи небрежност), строга одговорност, прекршување на договорот или под било која
друга легална теорија и дури и ако Производителот на софтвер или било кој добавувач е известен за
можноста од такви штети. Некои држави не дозволуваат исклучување или ограничување на случајни или
последични штети, така што горенаведените ограничувања може да не се однесуваат на вас.

10. Ограничување на одговорноста и мерки
Без оглед на било какви штети кои може да се случат од било која причина (вклучувајќи ги, без
ограничување, сите штети кои се наведени погоре и сите директни или општи штети), целата одговорност
на Производителот на софтверот или било кој од неговите добавувачи под овој Договор и Ваше
единствено право на надомест за се од горенаведеното, се ограничува на износот кој е платен од Вас за
софтверот или дваесет евра (20 евра) во денари според средниот курс на Народната Банка на Република
Македонија (максимален износ), а зависно од тоа кој износ е повисок. Горенаведените ограничувања,
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исклучоци и оградувања ќе важат до максималниот степен дозволен од применливиот закон, дури и
мерката не ја постигне својата суштинска цел. Вие овде се откажувате и засекогаш го ослободувате
Производителот на софтверот од сите и било кои барања кои го надминуваат претходно наведениот
максимален износ.

11. Општи одредби
Овој Договор го содржи целосниот договор меѓу страните во однос на предметот на договорот и ги
надминува сите претходно или тековни договори или спогодби (усни или писмени). Овој Договор е
регулиран од и ќе биде толкуван во согласност со законите на Република Македонија, без давање на ефект
на било кои применливи избори од законските принципи. И сите спорови, побарувања или правни
постапки кои произлегуваат од овде ќе бидат во ексклузивна надлежност на надлежниот суд во Скопје,
Република Македонија.
Овој Договор не е регулиран од страна на Конвенцијата на Обединетите нации за меѓународна продажба
на стоки, чија примена е изрично исклучена. Овој Договор не може да биде изменет, освен со писмен
анекс издаден од овластен претставник на Производителот на софтверот. Ниту една одредба од овој
Договор може да биде поништен освен ако таквите откажувања се во писмена форма и потпишани од
правно овластен претставник на Производителот на софтверот. Производителот на софтверот може да
спроведе ревизија на Вашите релевантни податоци и компјутерски системи за да се потврди
усогласеноста со овој Договор. Доколку кој било дел од овој Договор се воспостави дека е не спроведлив
или неважечки, остатокот на тој дел ќе биде ограничен или елиминиран до минималниот потребен
степен, така што остатокот од овој Договор ќе остане валиден и применлив. Вие не може да го пренесете
овој Договор на друг и секој негов намерен пренос притоа е неважечки.

12. Контактни информации
Сите прашања и коментари во врска со софтверот 2PASS и овој Договор може да бидат насочени кон:
КИБС АД
бул. "Кузман Јосифовски Питу" 1, 5-ти кат,
+389 2 5513 444, +389 2 3297 444
helpdesk@kibstrust.mk
http://www.kibstrust.mk
1000 Скопје, Република Северна Македонија
КРАЈ НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИТЕ
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