Lido STF

Toto písmo je freeware. Střešovická písmolijna je poskytuje volně a zdarma pro nekomerční použití v domácnosti, ve školství pro soukromé učence apod.
Dříve než jej nainstalujete, musíte souhlasit s licenčními podmínkami uvedenými dole.

Použití písma je bezplatné, a je omezeno na pět instalací v jednom podniku. Rozšíření licence lze objednat na: http://www.pismolijna.cz/

Písmo Lido STF je freeware, nikoli public domain. To znamená, že je nadále chráněno veškerými autorskými právy. 

Písmo Lido STF smíte dále volně šířit pod podmínkou, že zůstane vždy v původním archivním souboru či složce se všemi přílohami. Zavazujete se ponechávat tento dokument vždy připojený k písmu Lido STF při mailování, posílání nebo přenášení kamkoli.

VELMI DŮRAZNĚ SE ZAPOVÍDÁ VEŠKERÁ VÁZANÁ DISTRIBUCE TOHOTO PÍSMA. PÍSMO NESMÍ BÝT PŘIDÁVÁNO K ŽÁDNÝM CIZÍM PRODUKTŮM.



Střešovická písmolijna
LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE
Tato smlouva se uzavírá mezi Vámi a Střešovickou písmolijnou (S.P.)
Dotazy týkající se této smlouvy volejte a pište na:
Tel.: 02/ 3333 75 11, E-mail: mail@stormtype.com
Střešovická písmolijna, Špálova 23, 162 00 Praha 6

1. Digitální soubor zavedený do Vašeho počítače obsahuje písmový software, který je majetkem S.P. Tato ne-exklusivní smlouva Vám udílí určitá práva k používání tohoto softwaru; není to smlouva o prodeji softwaru, nebo jakékoli jeho části. S výjimkou práv k používání písmového softwaru udělených touto licencí, všechna ostatní práva, název písmového softwaru, vztažené obchodní známky a obchodní jména zůstávají majetkem S. P.

2. Můžete instalovat a užívat tento písmový software až na pěti (5) počítačích na jednom místě. Tyto počítače mohou být připojeny, a písmový software využíván, k neomezenému počtu výstupních zařízení jako jsou laserové a inkoustové tiskárny a osvitové jednotky, přičemž písmový software smí být zaveden do paměti, (pevného disku nebo RAM), pouze jednoho (1) výstupního zařízení za účelem trvalého usazení písma v takovém výstupním zařízení. Pokud potřebujete písmový software zavést do více než jednoho výstupního zařízení nebo jej instalovat na více než pět počítačů, musíte si objednat rozšíření licence.

3. Můžete písmový software konvertovat a instalovat v jiném formátu pro použití v jiných prostředích za následujících podmínek: počítač, na kterém bude takový konvertovaný písmový software nainstalován, bude považován za jeden z povoleného počtu počítačů. Používání písmového softwaru, který jste konvertovali, musí být ve shodě s podmínkami této smlouvy. Takový konvertovaný písmový software smí být využíván jen pro Vaši vlastní vnitřní potřebu a nesmí být distribuován nebo přenášen za jakýmkoli účelem. Nesmíte pozměňovat nebo odstraňovat název písma, podpis autora, copyright a obchodní známku z původních souborů.

4. Smíte poskytnout kopii písma (písem) pužitého v určitém dokumentu tiskárně zakázek nebo servisnímu pracovišti, pouze pokud toto již vlastní platnou licenci od S.P. k užívání příslušného písmového softwaru. 

5. Nesmíte dále poskytovat licenci, prodávat nebo pronajímat písmový software, ale smíte trvale postoupit Vaše práva vyplývající z této smlouvy třetí straně za těchto podmínek: (1) pokud předáte Vaši kopii této smlouvy, písmový software a veškerou dokumentaci třetí straně, (2) zničíte veškeré Vaše kopie písmového softwaru a příslušné dokumentace, a (3) třetí strana souhlasí s podmínkami této smlouvy.

6. Omezená záruka. Na dobu devadesáti (90) dnů po obdržení písmového softwaru Vám S.P. zaručuje jeho bezchybnou funkci v souladu s technickou specifikací publikovanou S.P. Jediný druh nápravy a odpovědnosti Střešovické písmolijny vůči Vám v souvislosti s písmovým softwarem je oprava nebo nahrazení jeho vadných částí během devadesáti (90) dnů od dodání písma. Záruka se nevztahuje na písma konvertovaná uživatelem.

7. Vyloučení záruky. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY STANOVENÉ V BODĚ 6., S.P. NEDÁVÁ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ. ZVLÁŠTĚ JSOU VYLOUČENY ZÁRUKY VHODNOSTI NÁKUPU PRO DANÝ ÚČEL. S.P. NEZARUČUJE VÝKON A VÝSLEDEK KTERÝ MŮŽETE OBDRŽET POUŽÍVÁNÍM PÍSMOVÉHO SOFTWARU A NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST TOHOTO.

8. Omezení odpovědnosti. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE S.P. ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ZA NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, TRESTNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY JAKO UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTU DAT, NEBO ZTRÁTU ÚSPOR.

9. Obecné. Tato smlouva se řídí zákony České republiky. POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETLI, POROZUMĚLI A ŽE SOUHLASÍTE SE ZÁVAZKY A  PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.

