Лицензионен договор на Trend Micro с краен потребител
Софтуер: Продукти на Trend Micro за Потребители
Версия: Български
Цел: Лицензия при пробен и платен абонамент
Дата: Юни 2012 г.
ВАЖНО: ТОЗИ ДОГОВОР („ДОГОВОР”) УРЕЖДА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, СЪГЛАСНО КОИТО ТРЕНД МАЙКРО
ИНКОРПОРЕЙТИД (TREND MICRO INCORPORATED) ИЛИ СВЪРЗАНО С НЕГО ЛИЦЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ
("TREND MICRO") ЖЕЛАЕ ДА „ВИ” ПРЕДОСТАВИ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА „СОФТУЕРА” И СЪПЪТСТВАЩАТА
„ДОКУМЕНТАЦИЯ”, В КАЧЕСТВОТО ВИ НА ПОТРЕБИТЕЛ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. С ПРИЕМАНЕТО НА ТОЗИ ДОГОВОР, ВИЕ СКЛЮЧВАТЕ
ОБВЪРЗВАЩО ПРАВНО СПОРАЗУМЕНИЕ С TREND MICRO. ВПОСЛЕДСТВИЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТОЗИ
ДОГОВОР ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА И НА АБОНАМЕНТНИТЕ
УСЛУГИ. МОЛЯ, ПРИНТИРАЙТЕ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА ВАШИЯ АРХИВ И ЗАПАЗЕТЕ ЕЛЕКТРОННО КОПИЕ ОТ
НЕГО.
Преди да инсталирате или използвате Софтуера, трябва да прочетете и приемете този Договор. Ако сте
физическо лице, тогава трябва да сте поне на 18 години и да сте навършили пълнолетие в държавата,
провинцията или страната, в която живеете, за да сключите този Договор. Ако придобивате Софтуера от името
на юридическо лице, тогава трябва да сте надлежно упълномощен да представляване това юридическо лице и
да се съгласите с този Договор от негово име.
Ако изтегляте или активирате Софтуера за с цел изпитване или закупувате лицензия за Софтуера, Вие се
съгласявате с този Договор, чрез избиране на бутон "Приемам условията на лицензионното споразумение " или
кутийката по-долу. Ако Вие или юридическото лице, което представлявате, не сте съгласни с условията на този
Договор, изберете "Не приемам условията на лицензионното споразумение". Вследствие на този избор, няма да
бъде сключен Договор и няма да Ви бъде разрешено да оценявате, купувате или инсталирате и ползвате
Софтуера. Ако сте закупили Софтуера от магазин и не се съгласите с Договора, можете да върнете Софтуера в
оригиналната му опаковка с касовата бележка в магазина, от където е закупен, в рамките на 30 (тридесет) дни от
закупуването за възстановяване на цената, намалена с таксите за връщане, ако има такива.
ЗАБЕЛЕЖКА: РАЗДЕЛ 11 ОТ ТОЗИ ДОГОВОР ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА TREND MICRO. РАЗДЕЛИ
3, 12, 13 И 14 ОГРАНИЧАВАТ НАШИТЕ ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВАШИТЕ СПОСОБИ ЗА ОБЕЗВРЕДА.
РАЗДЕЛ 6 РАЗЯСНЯВА КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ОТ СОФТУЕРА, КОЙТО ИНСТАЛИРАТЕ. РАЗДЕЛ 10
УСТАНОВЯВА ВАЖНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ
ТЕЗИ РАЗДЕЛИ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА СЕ СЪГЛАСИТЕ С ДОГОВОРА.
1. ПРИЛОЖИМ ДОГОВОР И УСЛОВИЯ. Този Договор се прилага за Потребителските продукти на Trend Micro
("Софтуер"). При инсталиране на Софтуера, може да бъдете подканени да се съгласите със същата или с
друга версия на лицензионните условия на Trend Micro; условията на първия договор, с който се съгласите,
ще се прилагат спрямо Вашето ползване на Софтуера. Всички права в настоящия Договор са предмет на
съгласието Ви с него. Платени лицензии: Ако сте закупили лицензия за Софтуера, Раздели 1, 2 и 4 до 28 от
този Договор се прилагат спрямо Вас. Пробна лицензия: Ако не сте закупили лицензия за Софтуера и
инсталирате Софтуера за пробно ползване или за оценяване, Вие сте „изпробващ потребител" и Раздели 1,
3 до 20 и 23 до 28 от този Договор се прилагат спрямо Вас.
2. ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПЛАТЕН АБОНАМЕНТ. За всяка закупена лицензия, Trend Micro Ви предоставя
неизключително, непрехвърлимо право да инсталирате и използвате за Срока на Абонамента, както е
дефиниран по-долу в Раздел 7, само Софтуера на не повече от максималния брой клиентски, лични или
джобни компютри (всеки един "Компютър"), за които е платена лицензионната такса, както е посочено във
фактурата Ви, касовата бележка, потвърждението на поръчката Ви или друг документ за покупката.
Лицензиите за продукт за домашно ползване, следва да се използват от крайните потребители от същото
домакинство. Лицензионните такси трябва да се плащат за всеки Компютър, на който е инсталиран
Софтуера, при условие, че Софтуерът може да се инсталира само на една операционна система на
Компютър. Когато лицензионни такси или други подобни плащания, дължими от Вас на Trend Micro по
настоящия Договор, подлежат на приспадане или удържане на данък върху дохода при източника, в
съответствие с приложимите данъчни закони и подзаконови актове, Вие следва да: (i) да заплатите на Trend
Micro такава сума, увеличена доколкото е необходимо, за да се гарантира, че след извършване на
удържането, Trend Micro получава и задържа, освободено от каквито и да е задължения по отношение на
такова удържане, нетна сума, равна на това, което е щял да получил и задържи, ако не се изискваше
подобно удържане при източника; и (ii) заплатите на съответните данъчни или други органи в рамките на

срока за плащане, предвиден в приложимото законодателство, пълния размер на удържаната при източника
сума.
3. (А) ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРОБНО АБОНАМЕНТНО ПОЛЗВАНЕ. Ако сте изпробващ потребител, Trend Micro Ви
дава неизключително, непрехвърлимо и непреотстъпваемо право да изтеглите, инсталирате и ползвате едно
(1) копие от Софтуера на един Компютър за Срока на Абонамента Ви, както е определено в Раздел 7 подолу. В края на Вашия Абонаментен срок, настоящият Договор се прекратява автоматично. Може да
закупите платна лицензия за Софтуера, като изберете опцията Купи сега в Софтуера или като се свържете с
оторизиран търговец на Trend Micro, посочен на един или повече от неговите спонсорирани сайтове като
www.trendmicro.com ("Сайт"). ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ АКО ЗАКУПИТЕ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПЛАТЕН
АБОНАМЕНТ ЗА СОФТУЕРА ПО КОЕТО И ДА Е ВРЕМЕ ПРЕДИ КРАЯ НА СРОКА НА ВАШИЯ ПРОБЕН
АБОНАМЕНТ, ВИЕ НЕОТМЕНИМО СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ОСТАНАЛОТО ВИ ВРЕМЕ ОТ СРОКА НА ПРОБНИЯ
АБОНАМЕНТ СЛЕД КАТО ВЕДНЪЖ АКТИВИРАТЕ (КАКТО Е ОПИСАНО В РАЗДЕЛ 5) ПЛАТЕНИЯ
АБОНАМЕНТ ЗА СОФТУЕРА. НЕ АКТИВИРАЙТЕ ВАШАТА ПЛАТЕНА АБОНАМЕНТНА ЛИЦЕНЗИЯ ПРЕДИ
ДА ИЗТЕЧЕ ПРОБНИЯТ ВИ АБОНАМЕНТ. Ако не закупите лицензия за платен абонамент, Вие се
съгласявате да унищожите всички копия на Софтуера в рамките на петнадесет (15) дни от прекратяването на
този Договор. В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, СОФТУЕРЪТ НА
TREND MICRO И СЪПЪТСТВАЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРОБНО, СЕ
ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКИВА, КАКВИТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ("ГАРАНЦИИ") ОТ КАКЪВТО И
ДА Е ВИД. Моля имайте предвид, че Раздел 12 ограничава гаранционните задължения на Trend Micro.
(Б) ЛИЦЕНЗИЯ ЗА АБОНАМЕНТНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ. Независимо от
останалите разпоредби на този Договор, условията на този Раздел 3(Б) ще се прилагат също към Вас, ако
получите валидно лицензия за безвъзмездно абонаментно ползване на Софтуера. Ако инсталирате или
регистрирате Софтуера на Trend Micro за ползване за лични цели съгласно този Раздел 3 (Б), Вие трябва да
се съгласите с този Договор преди да започнете да ползвате Софтуера. Ако не сте закупили лицензия за
Софтуера и инсталирате, активирате или ползвате Софтуера за лични цели съгласно този Раздел 3 (Б), Вие
сте „ползвател за лични цели” и Раздели 1 и 3 (Б) до 28 от този Договор се прилагат към Вас. Имате
неизключително, непрехвърлимо и непреотстъпваемо право да ползвате Софтуера за лични, нетърговски
цели от датата, на която придобиете лицензията или активирате Вашия профил относно Софтуера, до
момента, в който Вие или Trend Micro прекрати лицензията. Trend Micro си запазва правото да прекрати тази
лицензия и Вашия достъп, с или без причина с 5 (пет) дневно писмено предизвестие, включително но не
само поради прекратяване на Софтуера. При прекратяване, Вие сте длъжни да изтриете или унищожите
всички копия на Софтуера и документацията и да спрете да използвате Софтуера. Имайте предвид, че
разпоредбите на Раздел 23 се прилагат към всякакъв вид прекратяване. През периода на Вашия абонамент,
ще имате възможност само за онлайн помощ/техническа документация; няма да Ви бъде предоставяна
техническа помощ по електронна поща или телефон. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН ПОЗВОЛЕНА ОТ
ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СОФТУЕРЪТ И СВЪРЗАНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОЛЗВАНИ ЗА
ЛИЧНИ ЦЕЛИ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКВИТО СА”, БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОТ
КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД.
4. ЪПДЕЙТИ. Софтуерът изисква Ъпдейтите да работят ефективно. „Ъпдейти" са новите формати, дефиниции
и правила за компонентите за сигурност на Софтуера и малки подобрения по отношение на Софтуера и
съпътстващата документация. Ъпдейтите са достъпни за изтегляне и ползване само по време на Вашия
Абонаментен срок, както е определено в Раздел 7 по-долу и са предмет на разпоредбите на лицензионното
споразумение с краен потребител на Trend Micro, действащо към датата на която Ъпдейтите са налични за
сваляне. При изтегляне, Ъпдейтите се считат за "Софтуер", за целите на този Договор. Ъпдейтите може
също да изискват допълнителни или различни лицензионни условия, с които трябва да се съгласите преди
изтеглянето. Ъпдейтите ще заменят по-рано лицензирани части на Софтуера, но няма да увеличат броя на
оторизирани Компютри или регистрирани потребители. Trend Micro ще положи разумно необходимите усилия
да уведоми за съществени промени в Софтуера или промени на условията на този Договор, като Ви изпрати
електронно съобщение до адреса на електронната Ви поща, предоставен при регистрирането Ви или като ги
публикува на основния уебсайт на Trend Micro www.trendmicro.com. Ваша е отговорността да проверявате
уебсайта, за да научавате за такива изменения. Промени в тези условия, които Trend Micro може да прави по
свое собствено усмотрение, ще произведат действие при приемане на този Договор (както е описано тук) за
нови абонаменти, както и ще имат действие относно всички съществуващи потребители 30 (тридесет)
календарни дни след публикуването на новите условия на уебсайта на Trend Micro www.trendmicro.com. Вие
се съгласявате да бъдете обвързани от така изменените условия. Ако не сте съгласни с изменените условия,
нямате право да ползвате Софтуера и трябва да прекратите абонамента си незабавно; ще имате право на
възстановяване на сума, пропорционална на останалата неизползвана част от платеното лицензионно
възнаграждение

5. АКТИВИРАНЕ/РЕГИСТРАЦИЯ НА СОФТУЕРА. За да получавате Ъпдейти и други налични "Абонаментни
услуги", посочени в Раздел 8, трябва да активирате Софтуера и / или да се регистрирате в Trend Micro. Тези
проверки помагат да се гарантира, че Софтуерът работи само на валидно лицензирани Компютри и че
валидно лицензирани крайни потребители получават приложими Абонаментни услуги. Регистрацията изисква
валиден сериен номер на продукта и валиден адрес на електронна поща, за подновяване и други правни
известия.
6. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. (ПРЕПРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ) В допълнение на регистрационни данни за
продукт, Trend Micro може да събира определена информация от Вас или от Вашия Компютър, на който е
инсталиран Софтуера (като IP или MAC адрес, местоположение, съдържание, идентификационни данни на
устройство или име, и др.), за да даде възможност на Trend Micro да предоставя Абонаментните услуги,
функционалност на Софтуера и свързаните услуги по поддръжка (като синхронизиране на съдържание,
статус свързан с инсталирането и оперирането на Софтуера, проследяване на устройство и подобряване на
услуги, и др.) Тази информация може да включва информация относно потенциални рискове за сигурността,
както и адресите на посетени уебсайтове, които Софтуера счита за потенциално опасни, файлове или
съдържание, които са идентифицирани като потенциално вредоносни. Друга събирана информация може да
съдържа имейл съобщения, идентифицирани като спам, информация която пращате до нас, и друга обща
статистическа информация, ползвана за продуктов анализ и за подобряване функционалността на продукта.
Част от тази информация може да съдържа лични данни и да включва и чувствителни данни съхранявани на
Вашия Компютър. Тази информация е необходима, за да даде възможност на Trend Micro да открива
вредоносно поведение, потенциално опасни уебсайтове и други рискове за сигурността в Интернет, да
подобрява продуктите и услугите си, за целите на функциониране на Софтуера и да Ви предоставя найновата защита от опасности и да отчита, че сте абонирани. Вследствие, Вие нямате възможност да се
откажете от събирането на такива данни, освен като деинсталирате Софтуера.
Всичката такава
информация ще бъде съхраняване в съответствие с Политиката на Trend Micro за защита на лични данни,
която може да бъде намерена на www.trendmicro.com. Вие се съгласявате, че Политиката на Trend Micro за
защита на лични данни, в действащата й към съответния момент редакция, се прилага към Вас. Чрез
ползването на Софтуера и свързаните услуги, и приемайки условията на този Договор, Вие се съгласявате,
че Trend Micro и неговите доставчици могат (i) да събират, ползват, обработват, и съхраняват качената
информация, която може да включва лични данни или чувствителни данни, с цел подобряване на техните
продукти и услуги; (ii) да споделят данни, които са били идентифицирани като вредно или нежелано
съдържание с всички свои свързани дружества по света и с партньорите си за сигурност и (iii) да споделят,
използват, прехвърлят и разкриват качената информация за анализ или за целите на докладване,. Trend
Micro си запазва правото на собственост и всички права и интереси върху интелектуална собственост или
друг продукт, получен в резултат на употреба й и анализа на тази информация.
7. УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТ. За лицензии за платен абонамент: "Абонаментният срок" за лицензии за
платен абонамент започва от датата, на която получите серийния номер на продукта и завършва 12, 24 или
36 месеца по-късно, в зависимост от броя закупени месеци абонамент. Имайте предвид, че допълнителните
лицензии изтичат на същата дата като основната лицензия, независимо от датата на активиране на
допълнителната лицензия. Вие трябва да купите ъпгрейд за Софтуера или да подновите Абонаментния срок
за серийния номер на Вашия продукт, за да може Вашият Софтуер да продължи да функционира или работи
и да продължи да получава приложимите Абонаментни услуги след Абонаментния срок. Възможно е
подновяванията на Софтуерните ъпгрейди и на Абонаментния срок да изискват допълнителни или различни
лицензионни условия. За пробно ползване: "Абонаментният срок" за пробно ползване започва да тече от
датата, на която получите серийния номер на продукта и завършва на по-ранната измежду (1) 30, 60 или 90
дни по-късно, в зависимост от посочения или разрешен пробен период; или (2) датата на която активирате
лицензия за платен абонамент за Софтуера.
8. АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ.
A. Ъпдейти. По време на Абонаментния срок, регистрираните и пробни потребители имат право на
Ъпдейти за ползването със Софтуера за всеки лицензиран Компютър.
B. Техническа поддръжка. По време на Абонаментния срок, регистрираните, валидно лицензираните и
пробните крайни потребители имат право на интернет-базирана и/или получена по електронна поща
техническа поддръжка в работно време, но само на определени езици. Важно: Платена или безплатна
техническа поддръжка по телефона може да е налична за регистрирани или валидно лицензирани
крайни потребители на определени продукти и само в някои държави; за подробности вижте
www.trendmicro.com/support/consumer.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ.
A. Услуги, базирани на Софтуера. По време на Абонаментния срок, Trend Micro предоставя на
регистрираните и пробни потребители на определени Потребителски продукти правото да активират
допълнителни Услуги за ползване със Софтуера на всеки лицензиран Компютър. Тези услуги може да
преглеждат и проверяват съдържанието, като правят заявки до сървърите на Trend Micro, които може да
се намират извън страната, в която е бил закупен Софтуерът.
B. TrendSecure. По време на Абонаментния срок, Trend Micro предоставя на регистрираните
потребители на Trend Micro Internet Security PRO, Trend Micro Titanium Antivirus+, Trend Micro Titanium
Internet Security, Trend Micro Titanium Maximum Security и Trend Micro Online Guardian в определени
държави, правото да ползват онлайн услугите на TrendSecure. За достъп до TrendSecure, тези
потребители трябва да създадат защитен с парола профил, като използва валиден сериен номер на
продукт и регистриран адрес на електронна поща. Използването на TrendSecure се регулира от Условия
за ползване, налични на www.Trendsecure.com. Вие потвърждавате, че TrendSecure е предоставен
безвъзмедно и Trend Micro си запазва правото да подобрява, намаля, изменя или прекратява
TrendSecure и да налага нови или различни условия по отношение на използването му по всяко време
без предупреждение и по свое собствено усмотрение, като публикува актуализирани условията за
ползване на уебсайта на Trend Micro.
10. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЗВАНЕТО. Софтуерът се лицензира, не се продава. Trend Micro и неговите
доставчици притежават съответните право на собственост, авторски права и търговска тайна, патентни
права и други права на интелектуална собственост върху Софтуера и съответните им авторски права върху
документацията, и си запазват всички съответни права, които не са Ви изрично предоставени с настоящия
Договор. В максимална степен, разрешена от приложимото право, Вие се съгласявате, че няма да давате
под наем, в заем или сублицензирате Софтуера, да използвате отделно компоненти на Софтуера, да
използвате Софтуера за каквито и да било търговски цели, или да използвате Софтуера за предоставяне на
услуги на трети лица. Вие се съгласявате също така да не правите опити да изучавате начина на действие,
декомпилирате, променяте, превеждате, разглобявате, откривате сорс кода, или създавате производни
произведения от която и да е част от Софтуера.Вие са съгласявате да не позволявате на трети лица да имат
облаги от ползването или от функционалността на Софтуера чрез споделяне на време, бюро за услуги или
други уговорки. Вие се съгласявате да не поощрявате поведение, което би представлявало престъпление
или да участвате в дейност ,която по друг начин се намесва в използването и ползите от Софтуера от други
или да ползвате Софтуера или услуга, за да проследите или следите местонахождението и дейностите на
което и да е лице без неговото изрично съгласие. Вие също така се съгласявате да не натоварвате други
лица да предприемат което и да било от тези забранени действия. Вие имате право само да ползвате
Софтуера на територията, за която Софтуера е лицензиран от Trend Micro за ползване или дистрибуция.
11. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.
A. ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗДЕЛ 11 (Б) ПО-ДОЛУ И В СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО
ПРАВО, TREND MICRO ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ВАС ЗА (i) ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ РАЗУМНО
ПРЕДВИДИМИ КЪМ МОМЕНТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ТОЗИ ДОГОВОР ИЛИ (ii) ЗА КАКВИТО И ДА Е
ПРОИЗТИЧАЩИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ИЛИ ЗА
ЗАГУБЕНИ ИЛИ ПОВРЕДЕНИ ДАННИ ИЛИ ПАМЕТ, СРИВ НА СИСТЕМАТА, ПОВРЕДА НА
ДИСК/СИСТЕМА, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ИКОНОМИИ, ИЛИ ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПРОИЗТИЧАЩИ
ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТОЗИ ДОГОВОР ИЛИ СЪС СОФТУЕРА ИЛИ С АБОНАМЕНТНИТЕ УСЛУГИ. ТЕЗИ
ОГРАНИЧЕНИЯ СА ПРИЛОЖИМИ, ДОРИ КОГАТО TREND MICRO Е БИЛО ИНФОРМИРАНО ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ И НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА ИСК, ДАЛИ Е ЗА НАРУШАВАНЕ НА
ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТ ИЛИ КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ ИСК ИЛИ
ОСНОВАНИЕ ЗА ОТГОВОРНОСТТА.
B. РАЗДЕЛ 11 (А) НЕ ЦЕЛИ ДА ОГРАНИЧИ ИЛИ ИЗКЛЮЧИ ПОДОБНА ОТГОВОРНОСТ НА TREND
MICRO ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ ЛИЧНО УВРЕЖДАНЕ, ПРИЧИНЕНИ
ОТ НЕБРЕЖНОСТ ОТ СТРАНА НА TREND MICRO, ИЛИ ЗА ИЗМАМА ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА
ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО ПО ЗАКОН НЯМА ПРАВО ДА ИЗКЛЮЧИ.
C. ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗДЕЛ 11 (А) И 11 (Б) ПО-ГОРЕ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОБЩАТА
ОТГОВОРНОСТ НА TREND MICRO ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ЗА КАКЪВТО И ДА Е ИСК,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЗАРАДИ НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА
ПРОДУКТ ИЛИ КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ ИСК ИЛИ ОСНОВАНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, НЯМА ДА

НАДВИШАВА ТАКСИТЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА НА СОФТУЕРА ИЛИ ЗА АБОНАМЕНТНИТЕ УСЛУГИ,
ПЛАТЕНИ ИЛИ ДЪЛЖИМИ ОТ ВАС.
D. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА В ТОЗИ РАЗДЕЛ 11 СА БАЗИРАНИ НА ФАКТА, ЧЕ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПОЛЗВАТ СВОИТЕ КОМПЮТРИ ЗА РАЗЛИЧНИ ДОМАШНИ И БИЗНЕС ЦЕЛИ. ЕТО
ЗАЩО, САМО ВИЕ МОЖЕТЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ РЕЗЕРВНИ ПЛАНОВЕ И ГАРАНЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА
ВАШИТЕ НУЖДИ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ГРЕШКА В СОФТУЕРА ИЛИ В УСЛУГИТЕ, ПРИЧИНИ ПРОБЛЕМИ НА
КОМПЮТЪРА И СВЪРЗАНА С ТЯХ ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ. ПОРАДИ ТЕЗИ БИЗНЕС ПРИЧИНИ,
ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА В ТОЗИ РАЗДЕЛ 11 И
ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ПРИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ ОТ ВАША СТРАНА ЗА ТАЗИ РАЗПОРЕДБА, ТАКСИТЕ ЗА
СОФТУЕРА И АБОНАМЕНТНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ ПО-ВИСОКИ.
12. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. Trend Micro гарантира, че Софтуерът ще работи главно в съответствие със
съпътстващата документация в продължение на 30 дни от датата на закупуване. Trend Micro не гарантира, че
Софтуерът ще отговаря на Вашите изисквания, или че Вашето ползване на Софтуера ще бъде без
прекъсвания и без грешки. КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ХАРАКТЕРА И ОБЕМА НА ВРЕДНО И НЕЖЕЛАНО
ЕЛЕКТРОННО СЪДЪРЖАНИЕ, TREND MICRO НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ СОФТУЕРЪТ ИЛИ ЪПДЕЙТИТЕ СА
ПЪЛНИ ИЛИ ТОЧНИ ИЛИ ЧЕ МОГАТ ДА ИДЕНТИФИЦИРАТ, ПРЕМАХНАТ ИЛИ ИЗЧИСТЯТ ВСИЧКИ, ИЛИ
САМО, ВРЕДНИ ИЛИ НЕЖЕЛАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ФАЙЛОВЕ. ВИЖТЕ РАЗДЕЛ 15 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ
ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ.
13. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. Ако Софтуерът не съответства на ограничената гаранция в Раздел 12 по-горе
("Ограничена гаранция"), Trend Micro ще (а) поправи грешката с Ъпдейт; (б) Ви помогне да преодолеете
грешката, или (в) Ви възстанови цената на Софтуера. ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯТА Е
НЕДЕЙСТВИТЕЛНА, АКО СОФТУЕРНАТА ГРЕШКА Е РЕЗУЛТАТ ОТ ИНЦИДЕНТ, ЗЛОУПОТРЕБА,
ПРОМЯНА НА, ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ОТ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ГРЕШКИ В РЕЗУЛТАТ НА
ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА С ПРОГРАМИ, КОИТО ИМАТ СХОДНИ ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ, ИЛИ
СА НЕСЪВМЕСТИМИ СЪС СОФТУЕРА. TREND MICRO ЩЕ ГАРАНТИРА ПОДМЯНА НА СОФТУЕР И
ЪПДЕЙТИ ЗА ОСТАВАЩАТА ЧАСТ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ПЕРИОД НА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. ДО
ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ТОЗИ РАЗДЕЛ ПОСОЧВА ЦЯЛАТА
ОТГОВОРНОСТ НА TREND MICRO И ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ГРЕШКИ В
СОФТУЕРА.
14. БЕЗ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ
В РАЗДЕЛ 12, УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР ЗАМЕСТВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, (ИЗРИЧНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ), УСЛОВИЯ, УГОВОРКИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ПО ЗАКОН,
ОБИЧАЙНО ПРАВО, ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ, НАЧИН НА РАБОТАТА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И
НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА, ВСИЧКИ ОТ КОИТО С НАСТОЯЩОТО СА ИЗКЛЮЧЕНИ ДО
ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА. ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА СОФТУЕРА,
КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ, ВАЖАТ ЗА ПЕРИОД ОТ 30 ДНИ (ИЛИ МИНИМАЛНОТО
ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНЕ) ОТ ДАТАТА, НА КОЯТО СТЕ ПРИДОБИЛИ СОФТУЕРА.
15. ПОТРЕБИТЕЛИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ, ЩАТИ И ПРОВИНЦИИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, НЕ
ПОЗВОЛЯВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА, ТАКА ЧЕ
ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА И ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ (РАЗДЕЛИ
11 И 12) МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ИЗЦЯЛО СПРЯМО ВАС. ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРАВА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ТАКИВА ВЪЗМОЖНИ ПРАВА ИЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, АКО ГИ ИМАТЕ, ОСТАВАТ
НЕЗАСЕГНАТИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР. Софтуерът може да работи, като препраща определена
информация или данни („Препратена информация”) до собствени или контролирани от Trend Micro сървъри
за сканиране с оглед безопасността и за извършване на съответни услуги. Като условие за ползването на
Софтуера и чрез приемането на този Договор, Вие декларирате и гарантирате, че: (i) Имате законното право
за и сте упълномощени да получите достъп и да предоставите достъп на Trend Micro до Препратената
информация и се съгласявате при поискване да предоставите на Trend Micro доказателства за това
упълномощаване; (ii) Упълномощавате Trend Micro да действа като Ваш агент, обработващ лични данни и по
Ваша преценка; (iii) се задължавате да информирате източника на Препратената информация, до степента,
която се изисква по закон, за обхвата и целта на компонентите на услугите от Софтуера, които може да
включват прехвърлянето на Препратена информация до сървъри, намиращи се извън Вашата юрисдикция
(включително извън Европейския съюз); (iv) се съгласявате, че Вие носите отговорност при решаването дали
и как да ползвате Софтуера; и (v) декларирате, че ще използвате Софтуера само правомерно и в
съответствие с приложимите закони. Ако се намирате в Европа, Вие се съгласявате, че Вие и Trend Micro сте
обвързани от «стандартните договорни клаузи за прехвърляне на лични данни до администратори,
намиращи се в трети страни», издадени от Европейската комисия в решение от дата 5 февруари 2010 г. и

налични на http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Vos_responsabilites/Transferts/CCT-2010-Ss_Traitants_VE.pdf,
които са включени тук чрез позоваване, и Вие се съгласявате с прехвърлянето на Препратена информация
до сървърите на Trend Micro и неговите доставчици извън Вашата юрисдикция (включително и извън
Европейския съюз). Информацията, свързана с обработването на данни и техническите и организационни
мерки се намира в съответната съпътстваща документация. В случай на нарушаване на декларациите и
гаранциите в този Раздел, Trend Micro може с предварително уведомление и без това да засяга другите му
права, да преустанови работата на Софтуера, докато не покажете по задоволителен начин на Trend Micro, че
нарушението е преустановено. Ползването на Софтуера може да е предмет на закони и подзаконови актове
за защита на личните данни в определени юрисдикции. Ваша е отговорността да определите как и дали е
необходимо да се съобразявате с тези закони и подзаконови актове. За допълнителни детайли относно
Препратената информация, моля вижте Раздел 6 от Договора.
16. ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА TREND MICRO ONLINE GUARDIAN, КОИТО ИМАТ ЛИЦЕНЗИЯ. Ваше задължение е
да уведомите всички лица, чиито дейности ще бъдат наблюдавани, за възможностите и функционалностите
на Trend Micro Online Guardian, включително, но не само за следното: (а) използването на Интернет и
електронна поща или други подобни средства за комуникация могат да бъдат регистрирани и докладвани; (б)
използването на определени социални сайтове от мрежата могат да бъдат регистрирани и докладвани; и (в)
в допълнение към информацията, събрана, както е описано в Раздел 6 по-горе, други лични данни
автоматично се събират по време работата на Trend Micro Online Guardian, като тези данни могат да бъдат
прехвърлени и обработени извън Европейския съюз, като не може да се гарантира адекватно ниво на
защита. В случай на каквото и да е нарушение на декларациите и гаранции в този Раздел, Trend Micro може с
предварително уведомление и без това да засяга другите му права, да преустанови работата на Trend Micro
Online Guardian, докато не покажете по задоволителен начин на Trend Micro, че всяко такова нарушение е
преустановено.
17. СЪГЛАСИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ. От Trend Micro може да се изисква да Ви изпраща правно
изискуеми известия или други съобщения за Софтуера и Абонаментните услуги или относно нашето
ползване на информацията, която ни предоставяте ("Съобщения"). Trend Micro ще изпраща Съобщенията
чрез вградени в продукта известия или чрез писмо до Вашия регистриран адрес на електронна поща, или ще
публикува Съобщения на интернет страниците си. С приемането на този Договор, Вие се съгласявате да
получавате всички Съобщения само чрез тези електронни средства, както и потвърждавате и показвате, че
имате достъп до Съобщенията на интернет страницата. Ако сте допълнителен потребител (вж. Раздел 22 подолу), Вие също се съгласявате да получавате всички Съобщения чрез основния потребител.
18. ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Вие потвърждавате, че серийните номера на продукта имат потенциална стойност за
другите. Ето защо, Вие се съгласявате да ги третирате като поверителни, да ги използвате само за целите
на регистрация на Вашия Софтуер в съответствие с разпоредбите на този Договор и да не ги разкривате на
или правите достъпни по друг начин за което и да е друго лице, освен в съответствие с Раздели 21 и 22 подолу.
19. АРХИВ. Докато ползвате Софтуера, Вие се съгласявате редовно да архивирате Вашите компютърни
програми и файлове („Данни”) на различен носител. Вие потвърждавате, че неизпълнението на това
задължение може да доведе до загуба на Данни в случай, че някоя грешка в Софтуера причини проблеми с
Компютъра и че Trend Micro не носи отговорност за подобна загуба на Данни.
20. ОДИТ. Само за лицензии, дадени на Юридически лица: В разумен срок и в рамките на редовното работно
време, Trend Micro ще има правото да одитира Вашето ползване на Софтуера, за да потвърди спазването на
Договора. Ако одитът разкрие наличие на нелицензирани Компютри, Вие или юридическото лице, което
представлявате, се съгласявате да заплатите на Trend Micro таксите за нелицензираните Компютри по
текущите цени, в срок от петнадесет (15) дни от съобщението за това.
21. ОСНОВЕН ПОТРЕБИТЕЛ. Само за лицензии, дадени на Домакинства: Ако се регистрирате първи, Вие сте
основен потребител и носите отговорност за цялото ползване на Софтуера по лицензията на продукта. Вие
контролирате поверителността и ползването на серийния номер на продукта и имате правото да го
споделяте само с други крайни потребители от Вашето домакинство. Вие ще бъдете лицето за контакт за
законово изискуеми и други известия и Вие носите отговорност за предоставянето на Trend Micro на точен и
актуален адрес на електронна поща за тези цели. Вие също така носите отговорност за споделянето на
Съобщенията (дефинирани в Раздел 17 по-горе) с допълнителните потребители.
22. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ. Само за лицензии, дадени на Домакинства: Ако не сте първият
потребител, който се регистрира, тогава Вие сте допълнителен потребител и основният потребител има
контрол над Вашето ползване на Софтуера и Абонаментния срок. Основният потребител ще получава всички
законово изискуеми и друг вид Съобщения (дефинирани в Раздел 17) от Ваше име. Като допълнителен
потребител, Вие сте упълномощен да ползвате серийният номер на продукта, за да инсталирате продукта.

Всички раздели от този Договор, с изключение на Раздели 3 и 21, се прилагат спрямо Вас, в качеството Ви на
допълнителен потребител.
23. ПРЕКРАТЯВАНЕ. Trend Micro може да прекрати правата Ви по настоящия Договор и Вашият достъп до
Софтуера, незабавно и без предизвестие, ако не спазите което и да е съществено условие на Договора или
оттеглите съгласието си за електронни Съобщения. Вие имате право да обжалвате всяко такова
прекратяване, като се свържете Вашия местен офис на Trend Micro, който ще Ви предостави подробна
информация за процеса на обжалване. При такова прекратяване Вие се съгласявате да унищожите всички
копия от Софтуера. Вие можете да прекратите Договора по всяко време чрез унищожаване на всички копия
от Софтуера. Раздели от 1 до 4 и от 10 до 27 остава в сила и след прекратяването на Договора, независимо
от основанието за това.
24. КОНТРОЛ НА ИЗНОСА. Софтуерът е предмет на контрол на износа съгласно Правилниците на
Администрацията по износа на САЩ. Ето защо е възможно Софтуерът да не може да бъде експортиран или
реекспортиран за юридически лица, или физически лица или граждани, в/на страни, на които е наложено
ембарго, или страни, които са субект на приложими търговски санкции, нито за физически и юридически
лица, с ограничени права или лишени от права, без необходимите държавни разрешения. Информация за
тези
ограничения
може
да
бъде
намерена
на
следните
интернет
страници:
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/ и www.bis.doc.gov / complianceandenforcement / liststocheck.htm.
Към Датата по-горе, страните, на които е наложено ембарго от страна на САЩ включват Куба, Иран, Северна
Корея, Судан (Северен) и Сирия. Вие сте отговорни за всяко нарушение на законодателството на САЩ,
уреждащо експорта, свързано със Софтуера. С приемането на този Договор, Вие потвърждавате, че не сте
местно лице или гражданин на държава, на която към настоящия момент е наложено ембарго от страна на
САЩ, и че не Ви е забранено по друг начин да получите Софтуера.
25. ОБЩИ. Настоящият Договор и спецификации, които се отнасят до броя на Компютрите и Абонаментния
срок, представляват цялото споразумение между Вас и Trend Micro. Освен ако Софтуерът е предмет на
съществуващ писмен договор, подписан от Trend Micro, този Договор заменя всички предходни споразумения
или уговорки, независимо дали изразени в писмен вид или устно, отнасящи се до предмета на този Договор.
В случай, че някоя от разпоредбите на Договора бъде обявена за недействителна, тази разпоредба не засяга
валидността на останалите части от Договора. Trend Micro може да възложи или сключи договор за
подизпълнение за някои или всички свои задължения по този Договор на квалифицирани трети страни или на
своите свързани лица и / или дъщерни дружества, при условие че такова възлагане или подизпълнение няма
да освободи Trend Micro от задълженията му по настоящия Договор.
26. ПРИЛОЖИМО ПРАВО/ЛИЦЕНЗИРАЩО ДРУЖЕСТВО TREND MICRO.
Ако се намирате в България, Лицензодателят е: Тренд Майкро ИЕмИЕй Лимитид (Trend Micro EMEA Limited),
дружество, учредено в Ирландия под номер 364963, със седалище и адрес на управление в ИДА Бизнес и
Технологичен парк, Модел Фарм Роуд, Корк, Ирландия (IDA Business and Technology Park, Model Farm Road,
Cork, Ireland). Факс: 353-21 730 7, вътр. 373 и този Договор се подчинява на правото на Република Ирландия.
Конвенцията на Обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки и
стъкновителните норми на Вашия щат или държава на пребиваване не се прилага към настоящия Договор
съгласно законодателството на която и да е страна.
27. ДЪРЖАВНИ РАЗРЕШЕНИЯ. Ако юридическото лице, от чието име придобивате Софтуера е по някакъв
начин звено или агенция на правителството на САЩ, в такъв случай, това държавно юридическо лице
потвърждава, че Софтуерът, (i) е разработен на частни разноски, (ii) има търговски характер, (iii) не е в
публичното пространство, и (iv) е "Ограничен компютърен софтуер", както това понятие е определено в Член
52.227 19 от Закона за федерално придобиване (FAR) и е "Търговски компютърен софтуер", както това
понятие е определено в подчаст 227.471 в Допълнение на Министерството на отбраната към Закона за
федерално придобиване (DFARS). Правителството се съгласява, че (i) ако Софтуерът е предоставен на
Министерството на отбраната (DoD), Софтуерът се класифицира като "Търговски компютърен софтуер" и
Правителството придобива само "ограничени права" върху Софтуера и документацията му, както този срок е
определен в Член 252.227 7013 (c) (1) от DFARS, и (ii) ако Софтуерът се предоставя на което и да е звено
или агенция на правителството на Съединените щати, различни от DoD, правата на Правителството върху
Софтуера и неговата документация ще бъдат такива, каквито са определени в Член 52.227 19 (в) (2) от FAR.
28. ВЪПРОСИ. Ако имате въпрос относно Софтуера, посетете: www.trendmicro.com/support/consumer.
Изпращайте всички въпроси, свързани с този Договор на: legalnotice@trendmicro.com.

СОФТУЕРЪТ Е ЗАКРИЛЯН ОТ ЗАКОНИТЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СПОГОДБИ. НЕУПЪЛНОМОЩЕНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Е ПРЕДМЕТ НА
ГРАЖДАНСКА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

