
GALA LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS 
 
PIEZĪME: noteikumi tika pārskatīti 2016. gada 15. novembrī.    
 
Paldies, ka izvēlējāties SMART.  Šis dokuments ir juridiska vienošanās starp SMART Technologies ULC („SMART”, „mēs” 
vai „mūsu”) un jūs (kur „jūs” vai „jūsu” ietver jūsu organizāciju, kura vārdā jūs izmantojat mūsu produktus).   
 
Jūs pārstāvat un garantējat, ka esat pilnvarots pieņemt šo līgumu un nepieciešamības gadījumā uzņematies saistības 
savai organizācijai, un nodrošināt, ka tā ievēro šos noteikumus. Ja esat nepilngadīgs, vienam no jūsu vecākiem vai 
aizbildnim jāpiekrīt šiem noteikumiem jūsu vārdā, un jūs varat izmantot mūsu produktus tikai skolā, ja jūsu skola, rajons 
vai skolotāja ir ieguvusi nepieciešamo piekrišanu, lai izpaustu personisko informāciju saskaņā ar mūsu Privātuma 
politiku.   
 
Mūsu programmatūra ir licencēta, nevis pārdota. Ja vien piemērojamais likums nepiešķir jums papildu tiesības, jūs varat 
izmantot mūsu programmatūru kā skaidri izteikts šajā līgumā.  Jums jāpakļaujas un jūs nedrīkstat mēģināt apiet nevienu 
likumu vai tehnisko ierobežojumu, kas ļauj jums aktivizēt vai izmantot mūsu produktu tikai noteiktos veidos. 
 
SMART PIEŠĶIR UN JŪS PIEKRĪTAT ATCEĻAMAI, NEEKSKLUZĪVAI, NENODODAMAI UN NEPIEŠĶIRAMAI LICENCEI, LAI 
IZMANTOTU PROGRAMMATŪRU KĀ NORĀDĪTS TURPMĀK: 
 
1. JŪSU LICENCES ATCELŠANA. Šī licence ir spēkā, kamēr netiek atcelta vai izbeigta. Jūs varat izbeigt šo līgumu jebkurā 

laikā, paziņojot par to mums (skat. 16. sadaļu). Ja jūs neievērojat šī līguma noteikumus, tai skaitā saistītos 
noteikumus, mēs varam nekavējoties atcelt jūsu licenci un izbeigt šo līgumu. Mūsu programmatūra vai tās daļa un 
pakalpojumi var tikt piedāvāti abonēšanai. Abonēšanai, ja vien tā nav atjaunota, jūsu licence abonējot tiek 
automātiski atcelta un jūsu programmatūra (abonēšanas daļas) vai pakalpojums nedarbosies abonēšanas perioda 
beigās, par to nebrīdinot.  SMART var jebkurā brīdī, pārveidot vai pārtraukt (īslaicīgi vai pastāvīgi) izsniegt vai 
atjaunināt savus produktus. Ja vien saskaņā ar likumu vai garantiju nav uzlikts par pienākumu, SMART jums nav 
jānodrošina atbalsts vai apkope, mēs nebūsim atbildīgi jums vai kādai trešajai pusei par produkta darbības 
pārtraukumiem vai apturēšanu.   
 

2. VALODA  Visi veiktie tulkojumi ir ērtības labad un rodoties strīdam starp angļu valodas un ne angļu valodas versiju, 
angļu valodas versija ir galvenā.  Ja jūs nevarat piekļūt šiem noteikumiem oficiālajā savas valsts valodā, lūdzu, 
sazinieties ar SMART (17. sadaļa) un jums tiks nodrošinātā kopija. 
 

3. VALDOŠAIS LIKUMS.  Šis Līgums tiks pārvaldīts, izveidots un skaidrots saskaņā ar Albertas provinces likumiem un 
piemērojamajiem Kanādas federālajiem likumiem, neņemot vērā likumu konfliktus.  Visi strīdi, kas rodas no vai 
saistībā ar šo Līgumu tiks risināti nepārsūdzamā un saistošā tiesā, saskaņā ar Amerikas Tiesu asociācijas 
Starptautiskajiem noteikumiem („Noteikumi”), ar vienu tiesnesi, par kuru puses būs vienojušās.  Ja puses nevar 
izvēlēties tiesnesi saprātīgā laikā, pēc strīda nosūtīšanas tiesai, tiesnesi izvēlēsies saskaņā ar Noteikumiem.  
Tiesvedība notiks Kalagri, Albertā un norisināsies angļu valodā.  Ja tiesa nosaka, ka tiesvedības noteikumi nav 
piemērojami kopumā vai daļēji, tad jums neatsaucami jāpiekrīt, ka strīds (tai skaitā prāva) ar SMART norisinās 
Kalgari, Albertas tiesās.  Papildu citām tiesībām un pieejamiem līdzekļiem, SMART ir tiesīgs meklēt taisnīgu atbalstu, 
tai skaitā steidzamu tiesas pavēli, ja šis Līgums tiek lauzts, atbalstu var meklēt jebkurā jurisdikcijā, kurā pārkāpums 
noticis vai kurā tas turpinās. 
 

4. PUBLISKĀS NORISES.  Likumā atļautajā apjomā, visas darbības, lai atrisinātu vai iztiesātu strīdu jāveic individuāli.  Ne 
jūs, ne SMART nedosies strīdu izklāstīt publiskā tiesā, zvērināto tiesā, privātā advokātu apspriedē vai kādā citā veidā, 
kur puse darbojas, vai piedāvā darboties pārstāvošā statusā.   

 
5. SAISTĪTIE NOTEIKUMI.  Jums ir saistoši arī turpmākie noteikumi un nosacījumi:   

Lietošanas noteikumi (http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice) 
Privātuma politika (https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy)  

https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy
https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy
http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice
https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy


Ja rodas konflikts vai pretrunas starp saistošajiem noteikumiem un noteikumiem līguma tekstā, valdošie ir noteikumi 
līguma tekstā.  Ja jūs nevarat piekļūt saitēm, lūdzu, sazinieties ar SMART, izmantojot 16. sadaļā norādīto adresi un 
jums tiks nodrošināta kopija. 

 
6. IEROBEŽOTĀ GARANTIJA  SMART garantē jums, ka programmatūra, ja pareizi darbināta, instalēta un izmantota, 

darbosies saskaņā ar mūsu publicētajām specifikācijām deviņdesmit (90) dienas, sākot no iegādes datuma. Saskaņā 
ar apkopes programmu (ja tāda pastāv) par tiesību subjektu, jūs uzņematies visus izdevumus, kas nepieciešami 
programmatūras atjaunināšanai, apkopei, remontam vai labošanai.  SMART saskaņā ar šo garantiju ir vienpersoniski 
atbildīgs par SMART iespēju un izdevumiem saistībā ar: a) pirkuma cenas atmaksu, ja programmatūrai ir defekts; b) 
bojātās programmatūras aizstāšanu ar citu, kas atbilst SMART publicētajām specifikācijām.  Aizstātajai 
programmatūrai būs atlikušais garantijas periods vai trīsdesmit (30) dienas, atkarībā no tā, kas ir ilgāk.   
 

7. BEZ GARANTIJAS.  IZŅEMOT IEROBEŽOTO GARANTIJU, KAS MINĒTA IEPRIEKŠ, 6. SADAĻĀ, PROGRAMMATŪRA IR 
NODROŠINĀTA „KĀ IR” UN PAR TĀS IZMANTOŠANU RISKS JĀUZŅEMAS JUMS.  LĪDZ MAKSIMĀLAJAI ROBEŽAI, KAS 
ATĻAUTA SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMO LIKUMU, SMART UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI, LICENCĒTĀJI, IZPLATĪTĀJI UN 
TĀLĀKPĀRDEVĒJI ATCEĻ VISAS GARANTIJAS UN NOTEIKUMUS, KURUS IZTEIKUŠI VAI NORĀDĪJUŠI, TAI SKAITĀ, BET 
NEAPROBEŽOJOT IES AR PIEPRASĪJUMA, KALPOŠANU NOTEIKTAM MĒRĶIM GARANTIJAS, NOSAUKUMA, KLUSAS 
IZBAUDĪŠANAS UN LIKUMA PĀRKĀPŠANAS GARANTIJAS, ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMATŪRU UN SMART PRODUKTIEM 
UN VISĀM SASTĀVDAĻĀM UN NOTEIKUMIEM VAI TO TRŪKUMAM, LAI NODROŠINĀTU ATBALSTA PAKALPOJUMUS. 
SMART NEGARANTĒ, KA PROGRAMMATŪRAS DARBĪBA BŪS BEZ PĀRTRAUKUMIEM, DEFEKTIEM VAI ATBILDĪS JŪSU 
PRASĪBĀM.   
 

8. ATBILDĪBA.  Līdz maksimālajam likumā atļautajam apjomam, SMART vai tā piegādātāji, trešo pušu nodrošinātāji, 
licencētāji, tālākpārdevēji vai izplatītāji nekādā gadījumā nebūs atbildīgi par īpašiem, netiešiem, tipveida, secīgiem 
vai soda bojājumiem (tai skaitā, bez ierobežojuma, bojājumiem, savainojumiem personai vai īpašumam, bojājumiem, 
kas radījuši peļņas zudumu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, uzņēmējdarbības informācijas zudumu, 
konfidencialitātes zudumu, bojājumi preču vai pakalpojumu piegādei, bojājumi izmantošanas spējas zaudēšanai, 
datu nozaudēšanai, bojājumi nespējai atbilst cieņai, tai skaitā cieņai par labticību vai saprātīgu piesardzību, par 
nolaidību vai citu finansu zudumu), kas rodas izmantošanas vai nespējas izmantot programmatūru dēļ, vai 
sastāvdaļu, nodrošināšanas vai nespējas nodrošināt atbalsta pakalpojumus, balstoties uz līgumu, civiltiesību 
pārkāpumu, nolaidību,  stingru atbildību vai kā citādi, pat, ja SMART vai tā piegādātāji, trešo pušu nodrošinātāji, 
licencētāji, tālākpārdevēji vai izplatītāji ir brīdināti par šādu bojājumu iespējamību.  JEBKURĀ GADĪJUMĀ, SMART 
VISA ATBILDĪBA NEPĀRSNIEGS IEGĀDES CENU.   
 

9. ATSAUKSMES.  Mēs neizvirzām prasības un intelektuālo īpašumu materiāliem, kurus jūs izveidojat. Mēs novērtējam 
jūsu tiešos ieteikumus, taču, lūdzu, ievērojiet, ja visi komentāri, atsauksmes vai idejas, kurās jūs dalāties ar mums, 
kamēr nav parakstīts konfidencialitātes līgumus, tiks uztvertas kā nekonfidenciālas un jūs ar to piešķirsiet mums 
visas tiesības uz tām.  Tas nozīmē, ka mēs droši varam izmantot tās ikvienam mērķim, bez kompensācijas, 
apliecinājuma vai citām saistībām pret jums.   

 
10. BETA KANĀLS.  Beta kanāls ir paredzēts pieredzējušiem lietotājiem, kuriem nav iebildumu lietot pirmsizlaides 

programmatūru un nodrošināt atgriezenisko saiti.  Problēmas, ar kurām Jūs varētu saskarties, lietojot beta kanālu, 
neatbalsta SMART atbalsts.  Pāriešana uz beta kanālu var izraisīt neparedzamu Jūsu planšetes rīcību.  Atjauninājumi 
tiks automātiski uzstādīti, kā arī par visām kļūmēm vai avārijām tiks automātiski ziņots.  Lai atgrieztos pie stabiliem 
kanāla iestatījumiem, nepieciešams uzstādīt rūpnīcas iestatījumus, kas izdzēsīs visus iestatījumus un atgriezīs 
noklusētās vērtības. 

 
11. EKSPORTA IEROBEŽOJUMI.  Jūs piekrītat ievērot visus iekšzemes un starptautiskos eksporta likumus un noteikumus.   

Mūsu programmatūra ir „Komercpriekšmets”, šis termins ir skaidrots 48 CFR 2.101., kas sastāv no „Komercdatoru 
programmatūras” un „Komercdatoru programmatūras dokumentiem”, kā izmantots 48CFR 12.212 vai 48 CGR 
227.7202 kā piemērojams.  Saskaņā ar 48 CFR 12.212 vao 48 CFR 227.7202-4 kā piemērojams, Komercdatoru 
programmatūra un Komercdatoru programamtūras dokumenti ir licencēti ASV Valdība gala lietotājiem (a) tikai kā 



Komercpriekšmeti un (b) tikai ar tām tiesībām, kādas piešķirtas visiem citiem gala lietotājiem, saskaņā ar šī līguma 
noteikumiem un nosacījumiem.   

 
12. NOTEIKUMU SPĒKĀ NEESAMĪBA.  Ja kāds šī līguma noteikums ir spēkā neesošs, nelegāls vai nepiemērojams, kādā 

ziņā, šāds noteikums tiks izslēgts no šī līguma un arī ar to saistītie noteikumi, taču pārējo noteikumu spēkā esamība, 
likumība vai piemērojamība netiks ietekmēta.  Puses nespēja ievērot kādas tiesības nedarbosies kā šīs puses 
attiekšanās ievērot šādas tiesības vai citas tiesības nākotnē. 

 
13. TIESĪBU PĒCTECĪBA. Jūs nevaram piešķirt šo līgumu vai licences, bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās, kuru var 

neizsniegt.  SMART no otras puses var piešķirt šo līgumu, bez jūsu piekrišanas.  Turpmākā subjekts, šis līgums ir 
saistošs un ir spēkā, par labu pusēm, to attiecīgajiem juridiskajiem pārstāvjiem, tiesību pārņēmējiem un atļautajiem 
tiesību pēctečiem.   

 
14. VISS LĪGUMS. Šis līgums, kopā ar saistītajiem terminiem, veido visu izpratni par pusēm un aizstāj visus iepriekšējos 

gala lietotāja licences līgumus, pārstāvības, pārrunas, tendera dokumentus un priekšlikumus starp pusēm, saistībā ar 
šī līguma priekšmetu.   

 
15. SAZIŅA AR JUMS.  Mēs (tai skaitā mūsu programmatūra) vai SMART pilnvarots pārstāvis, var sazināties ar jums par 

šo līgumu, vai darbības ziņojumiem: a) zvanot jums vai nosūtot e-pastu, vai regulāras vēstules uz adresēm, kuras 
mums ir norādītas; b) nodrošināt paziņojumus, sistēmas ziņojumus vai atjauninājumus programmatūrai; vai c) 
nosūtot ziņojumus, kur jūs atradāt šādus juridiskus terminus. Jūs saprotat un piekrītat, ka izmantojot mūsu produktu 
pēc datuma, kurā mēs nodrošināt paziņojumu, ka šī līguma noteikumi vai saistītie noteikumi ir mainījušies, jūs 
piekritīsiet un pieņemsiet atjauninātos noteikumus. Ja vien citi noteikumi atbilst tiem, šie noteikumi attiecas arī uz 
attiecīgajiem atjauninājumiem, papildinājumiem un saistītajām interneta vai mobilajām lietojumprogrammām.   

 
16. IZBEIGŠANĀS. Saistības, kas minētas preambulā un sadaļā no 2 līdz 16, paliek spēkā līguma izbeigšanas gadījumā. 
 
17. JUMS IR JAUTĀJUMS?   

SMART Technologies ULC  
Uzmanību: Juridiskā nodaļa 
3636 Research Road N.W.  
CALGARY, AB CANADA T2L 1Y1 
+1.403.245.0333 
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