Datakent Bilgisayar Yazılım Hizmetleri
Program Satış Sözleşmesi ( DK-TOM SQL )
TARAFLAR:
ÜRETİCİ : Datakent Bilgisayar Yazılım Hizmetleri
SATICI : Datakent Bilgisayar Yazılım Hizmetleri
ALICI
: XYZ Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Lisans No: WYFPPERQXEGOUAKQPUJXAPRZT

Cari No: TX13QGE2ASI

Sözleşme örneğini
0462 326 98 55 numaralı
Faks'a gönderiniz.

Fatura No : 29690

HÜKÜMLER:
1. TEKNOKENT Üniversite Mh. Hastane Cad. No:33 C-211 Trabzon adresinde mukim DATAKENT BİLGİSAYAR YAZILIM ile BARBAROS CAD. KANBUROĞLU
SOK NO:10 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ Adresinde XYZ Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Arasında aşağıda belirtilen şartlarda anlaşmışlardır.
2. Bu program satıcı tarafından yazılımın en son güncel sürümünü içeren indirme adresleri ile alıcıya lisans numarası ile birlikte eposta gönderilecektir.
Alıcı, Satıcı/Üretici firmadan, gönderilen yazılımın indirme adreslerini veya lisans bilgilerini istediği zaman eposta ile tekrar talep etme hakkına sahiptir.
3. Programın güncelleme işlemi internet aracılığı ile sunulacaktır veya kullanıcı yazılımın güncel sürüm dosyalarını e-posta ile talep edebilecektir.
Sözleşme süresince, yazılımın güncelleme hizmeti ücretsiz sunulacaktır.
4. Alıcı, bedelini satıcıya ödeyip programı temin ettikten sonra, programı kullanabilmek için üretici firmadan seri numarası alacaktır. Alıcı, Bilgisayarını
değiştirmesi veya mevcut bilgisayarında donanımsal değişikliğe gitmesi durumunda, lisans kayıt bilgilerinin yeni donanımla çakışmadan dolayı mevcut
yazılımın çalışmaması söz konusu olduğundan, sözleşme süresi bittikten sonra da seri numarası talebi ücretsiz karşılanacaktır. Seri numarası sıfırlama
talebini kullanıcı, telefon ile arayıp veya yazılımda bulunan sıfırlama formunu kullanarak bizzat kendiside yapabilecektir.
5. Alıcı ihtiyaç duyarsa programın kullanılması konusunda satıcı firmanın işyerinde ücretsiz eğitim alabilecektir.
6. Alıcı tarafından programa eklenmesi veya çıkartılması istenen işlevler ayrıca ücrete tabi olacaktır.
7. Programın kurulu olduğu bilgisayarın arızalanması veya diğer sebeplerle kullanılamaz duruma gelmesi halinde oluşacak veri kaybından satıcı veya
üretici firma sorumlu olmayacaktır.
8. Alıcı programı hiçbir şekilde üçüncü kişilere vermeyecek, doğacak sorunların giderilmesi için yetkili olmayanların müdahalesine izin vermeyecektir.
9. Programın kurulu olduğu bilgisayarın bakımı ve dış etkenlerden korunmasından, virüs veya benzeri zararlı yazılımların sisteme bulaşmasının
önlenmesinden, verilerin veya veri yedeklerinin depolandığı aygıtın güvenliğinin sağlanmasından alıcı sorumlu olacaktır.
10. Alıcı programın teknik desteğini telefon, e-posta, uzak masa üstü bağlantısı veya datakent forum aracılığı ile sözleşme süresince ücretsiz alabilecektir.
11. Bu protokolün 1. maddesinde belirtilen adresler tarafların yasal ikametgâhı olarak kabul edilecek ve bu protokolün uygulanması ile ilgili olarak taraflar
her türlü tebligatı bu adreslere yapacaklardır. Adres değişiklikleri bir ay önce yazılı olarak bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli
sayılacaktır.
12. Bu protokol yürürlük tarihinden itibaren 6 (ALTI) AY için düzenlenmiş olup, taraflardan her biri bu protokolü yürürlük süresi içinde diğer tarafa yazılı
olarak ihbar etmek suretiyle her zaman tek taraflı feshedebilir.
13. Bu protokol taraflarca karşılıklı olarak imzalanmasını müteakiben yürürlüğe girecektir.
14. Bu protokolün uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlık için Trabzon Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ederler.
14 (ONDÖRT) maddeden ve 1 sayfadan oluşan iş bu protokol 26.12.2019 tarihinde 2 nüsha olarak taraflarca imzalanmıştır.
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