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Русский
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ВНИМАНИЕ!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ С КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (“ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ”). ИСПОЛЬЗУЯ ДАННОЕ
УСТРОЙСТВО, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО.
Настоящее Лицензионное соглашение является юридически обязывающим
соглашением между Вами и “Сони Корпорэйшн” (“СОНИ”). Настоящее
Лицензионное соглашение определяет Ваши права и обязательства в отношении
программного обеспечения СОНИ и (или) её сторонних лицензиаров (включая
аффилированных лиц СОНИ) и их соответствующих аффилированных лиц
(совместно - “СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ”) для данного устройства (аудиоустройство
СОНИ, данное “УСТРОЙСТВО”), вместе со всеми обновлениями/новыми версиями,
предоставленными СОНИ, и любой печатной документацией, документацией в
режиме онлайн и иной электронной документацией в отношении такого
программного продукта, а также любыми файлами данных, созданных при работе
такого программного продукта (совместно - “ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ”).
Несмотря на вышесказанное, любой программный продукт в составе
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, на который имеется отдельное лицензионное
соглашение с конечным пользователем (включая, но не ограничиваясь этим,
Стандартную общественную лицензию GNU и Стандартную общественную лицензию
ограниченного применения/библиотечную общедоступную лицензию), подпадает
под действие такого применимого отдельного лицензионного соглашения с
конечным пользователем вместо условий настоящего Лицензионного соглашения, в
тех пределах, в которых это требуется таким отдельным лицензионным соглашением
с конечным пользователем (“ИСКЛЮЧЁННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ”).

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ предоставляется в пользование на условиях лицензии, а
не продается. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ защищён законодательством об авторском
праве и другими законами об интеллектуальной собственности и международными
договорами.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Все права и титул на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ (в том числе, не ограничиваясь этим,
на любые изображения, фотографии, анимацию, видео, аудио, музыку, тексты и
апплеты, встроенные в ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ) принадлежат СОНИ или одному
или нескольким СТОРОННИМ ПОСТАВЩИКАМ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
СОНИ предоставляет Вам ограниченную лицензию на использование
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА исключительно в связи с данным УСТРОЙСТВОМ и
только для Вашего личного некоммерческого пользования. СОНИ и СТОРОННИЕ
ПОСТАВЩИКИ особо сохраняют за собой все права, титул и правовые основания (в
том числе, не ограничиваясь этим, все права интеллектуальной собственности) на
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, которые настоящим Лицензионным соглашением прямо
не предоставлены Вам.

ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Вы не можете копировать, публиковать, адаптировать, перепродавать, пытаться
получить исходный код, модифицировать, осуществлять вскрытие технологии,
декомпилировать или дизассемблировать какой-либо ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
полностью или частично или создавать какие-либо производные продукты на
основе ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, если такие производные продукты не
создаются целенаправленно самим ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ. Вы не можете
изменять или пытаться вскрыть какие-либо функции управления цифровыми
правами ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. Вы не можете обходить, изменять, отключать
какие-либо функции или средства защиты или избегать каких-либо функций или
средств защиты ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА или любые механизмы, оперативно
связанные с ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ. Вы не можете разделять
индивидуальные компоненты ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА для использования
более чем на одном УСТРОЙСТВЕ без особого разрешения со стороны СОНИ. Вы не
можете удалять, изменять, скрывать или повреждать какие-либо товарные знаки
или предупреждения о правах, нанесенные на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ. Вы не
можете предоставлять ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ в совместное пользование,
распространять его, сдавать его в аренду или прокат, предоставлять сублицензию
на него, уступать, передавать или продавать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ.
Программное обеспечение, сетевые услуги и другие товары кроме ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, от которых зависит работа ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, могут
испытывать перебои в работе, и их работа может быть прекращена по усмотрению
поставщиков (поставщиков программного обеспечения, поставщиков услуг или
СОНИ). СОНИ и такие поставщики не гарантируют, что ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ,
сетевые услуги, контент или другие товары будут по-прежнему доступны или будут
работать без перебоев или изменений.

ИСКЛЮЧЁННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ С
ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ
Несмотря на предоставленную выше ограниченную лицензию, Вы признаёте, что в
состав ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА могут входить ИСКЛЮЧЁННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ
ПРОДУКТЫ. Определенные ИСКЛЮЧЁННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ могут
подпадать под действие лицензий на программное обеспечение с открытым

исходным кодом (“Компоненты с открытым исходным кодом”), что означает любые
лицензии на программное обеспечение, утвержденные в рамках Инициативы
открытого исходного кода в качестве лицензий на программное обеспечение с
открытым исходным кодом, или любые существенным образом аналогичные
лицензии, в том числе, не ограничиваясь этим, любые лицензии, которые в качестве
условия распространения программного обеспечения, на которое они
предоставлены, требуют, чтобы дистрибьютор предоставлял программное
обеспечение в формате исходного кода. Если и в той степени, в какой требуется
раскрытие кода, обратитесь на сайт oss.sony.net/Products/Linux или иной указанный
СОНИ вебсайт за списком действующих КОМПОНЕНТОВ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ
КОДОМ, включённых в ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ в тот или иной момент, и
применимыми условиями, регулирующими порядок их использования. Такие
условия могут изменяться соответствующим третьим лицом в любое время без
каких-либо обязательств перед Вами. В той мере, в какой это требуется лицензиями
на ИСКЛЮЧЁННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, условия таких лицензий применяются
вместо условий настоящего Лицензионного соглашения. В той мере, в какой условия
лицензий, применимых к ИСКЛЮЧЁННЫМ ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТАМ, запрещают
применять какие-либо ограничения, установленные настоящим Лицензионным
соглашением в отношении таких ИСКЛЮЧЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, такие
ограничения не применяются к таким ИСКЛЮЧЁННЫМ ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТАМ.
В той мере, в какой условия лицензий, применимых к Компонентам с открытым
исходным кодом, требуют, чтобы СОНИ делала предложение предоставления
исходного года в связи с ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ, считается, что настоящим
такое предложение сделано.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА С
МАТЕРИАЛАМИ, ОХРАНЯЕМЫМИ АВТОРСКИМ ПРАВОМ
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ может использоваться Вами для просмотра, хранения,
обработки и (или) использования контента, созданного Вами и (или) третьими
лицами. Такой контент может охраняться авторским правом, другими законами и
(или) соглашениями об интеллектуальной собственности. Вы соглашаетесь
использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ только в соответствии со всеми такими
законами и соглашениями, применимыми к такому контенту. Вы признаёте и
соглашаетесь, что СОНИ может предпринять соответствующие меры по охране
авторских прав на контент, который хранится в ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ,
обрабатывается или используется им. Такие меры включают, не ограничиваясь
этим, подсчет периодичности производимых Вами операций резервирования и
восстановления с помощью определенных функций ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА,
отказ в удовлетворении Вашего запроса на разрешение восстановления данных и
расторжение настоящего Лицензионного соглашения в случае противозаконного
использования Вами ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

СЛУЖБА ПЕРЕДАЧИ КОНТЕНТА
ПОЖАЛУЙСТА, ТАКЖЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КОНТЕНТОМ, ДОСТУПНЫМ ЧЕРЕЗ
ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛУЖБ ПЕРЕДАЧИ КОНТЕНТА (“СЛУЖБА ПЕРЕДАЧИ
КОНТЕНТА”). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ СЛУЖБ И ТАКОГО КОНТЕНТА ПОДЧИНЯЕТСЯ
УСЛОВИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТАКИМИ СЛУЖБАМИ ПЕРЕДАЧИ КОНТЕНТА. ЕСЛИ ВЫ
ОТКАЖЕТЕСЬ ПРИНИМАТЬ ТАКИЕ УСЛОВИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА БУДУТ ОГРАНИЧЕНЫ. Вы признаёте и соглашаетесь, что
определённый контент и сервисы, доступные через ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, могут
предоставляться третьими лицами, неподконтрольными СОНИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЛУЖБЫ ПЕРЕДАЧИ КОНТЕНТА ТРЕБУЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ. РАБОТА
СЛУЖБЫ ПЕРЕДАЧИ КОНТЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕРВАНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ И УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Вы признаёте и соглашаетесь, что доступ к определённым функциям
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА может потребовать подключения к Интернету, за
которое ответственность несёте только Вы. Кроме того, Вы единолично отвечаете за
оплату любых услуг третьих лиц, связанных с Вашим подключением к Интернету, в
том числе, не ограничиваясь этим, за оплату услуг Интернет-провайдера или
эфирного времени. Функциональность ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА может быть
ограничена или сокращена в зависимости от возможностей, полосы или
технических ограничений Вашего подключения к Интернету и обслуживания.
Ответственность за предоставление, качество и безопасность такого подключения к
Интернету несёт единолично третья сторона, оказывающая такие услуги.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ И ИНЫЕ НОРМЫ
Вы соглашаетесь соблюдать все применимые ограничения и нормы касательно
экспорта и реэкспорта, действующие в стране Вашего проживания, и не передавать
и не позволять кому-либо передавать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ в страну, на
которую распространяется запрет, или иным образом в нарушение любых таких
ограничений или норм.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ не является помехоустойчивым и не разрабатывался, не
производился и не предназначен для использования или перепродажи в качестве
средства онлайнового контроля в опасных условиях, требующих безотказной
работы, таких как работа на ядерных объектах, в авиационных навигационных
системах или системах связи, средствах управления воздушным движением,
средствах непосредственного обеспечения жизнедеятельности или в оружейных
системах, в которых сбой работы ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА мог бы повлечь
смерть, вред физическому лицу или причинение существенного физического или
экологического ущерба (“ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ВЫСОКИМ РИСКОМ”). СОНИ,
каждый из СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ и каждое из их соответствующих
аффилированных лиц особо отказываются от каких-либо прямых или
подразумеваемых гарантий, обязательств или условий пригодности для
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ВЫСОКИМ РИСКОМ.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ГАРАНТИИ НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
Вы признаёте и соглашаетесь, что используете ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ на свой
собственный риск и отвечаете за использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ поставляется “КАК ЕСТЬ”, без гарантий, обязательств или
условий какого-либо рода.
СОНИ И КАЖДЫЙ ИЗ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ (для целей настоящего раздела
СОНИ и каждый из СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ совместно именуются “СОНИ”)
ПРЯМО ОГОВАРИВАЮТ СВОЙ ОТКАЗ ОТ ВСЕХ ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА,
ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. СОНИ
НЕ ДАЁТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ УСЛОВИЙ И ЗАВЕРЕНИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО (А) ТОГО, ЧТО ФУНКЦИИ ЛЮБОГО ИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ БУДУТ ОБНОВЛЯТЬСЯ, (B) ТОГО, ЧТО
РАБОТА ЛЮБОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА БУДЕТ БЕЗОШИБОЧНОЙ ИЛИ ЧТО
ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ БУДУТ УСТРАНЕНЫ, (C) ТОГО, ЧТО ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ НЕ
НАНЕСЕТ ВРЕДА ДРУГИМ ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТАМ, ОБОРУДОВАНИЮ ИЛИ
ДАННЫМ, (D) ТОГО, ЧТО КАКИЕ-ЛИБО ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЕТЕВЫЕ УСЛУГИ
(ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ) ИЛИ ТОВАРЫ (КРОМЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА), ОТ
КОТОРЫХ ЗАВИСИТ РАБОТА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ
ДОСТУПНЫМИ, БЕСПЕРЕБОЙНЫМИ ИЛИ НЕИЗМЕНЁННЫМИ, И (E) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ИХ ПРАВИЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ, НАДЁЖНОСТИ ИЛИ В ИНОМ ОТНОШЕНИИ.
НИКАКИЕ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ СОНИ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОНИ, НЕ
СОЗДАЮТ ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ УСЛОВИЯ И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ
УВЕЛИЧИВАЮТ РАЗМЕР ДАННОЙ ГАРАНТИИ. ЕСЛИ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЕФЕКТНЫМ, ВЫ НЕСЁТЕ ВСЕ ЗАТРАТЫ ПО НЕОБХОДИМОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ИЛИ УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТА. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ ОТКАЗ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ЭТИ
ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОНИ И КАЖДЫЙ ИЗ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ (для целей настоящего раздела
СОНИ и каждый из СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ совместно именуются “СОНИ”) НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ,
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ЛЮБОЙ ПРЯМО ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИЕМ ДОГОВОРА, ХАЛАТНОСТЬЮ,
ДОКТРИНОЙ АБСОЛЮТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ПРАВОВОЙ
ДОКТРИНОЙ, В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ,
НЕПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ, УТРАТЫ ДАННЫХ, НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБОГО СВЯЗАННОГО С НИМ ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРОСТОЯ ИЛИ ПОТЕРИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЛЮБОМУ ИЗ
НИХ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
СОВОКУПНЫЙ РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИХ ВСЕХ И КАЖДОГО ИЗ НИХ ПО ЛЮБОМУ
ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННОЙ ЗА УСТРОЙСТВО СУММОЙ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ КОСВЕННЫХ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ
УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ПРИВЕДЁННОЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ
НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ.

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ДАННЫЕ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ОХРАНА ДАННЫХ
Вы признаёте и соглашаетесь, что СОНИ, её аффилированные лица, партнёры и
агенты могут читать, собирать, передавать, обрабатывать и хранить определённую
информацию, полученную из ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, в том числе, не
ограничиваясь этим, информацию о (i) ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ и (ii) программных
приложениях, контенте и периферийных устройствах, взаимодействующих с Вашим
УСТРОЙСТВОМ и ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ (“Информация”). Информация, в
частности, но без ограничений, включает: (1) уникальные идентификаторы,
относящиеся к Вашему УСТРОЙСТВУ и его компонентам; (2) характеристики
УСТРОЙСТВА, ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и их компонентов; (3) конфигурации
Вашего УСТРОЙСТВА, ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и программных приложений,
контента и периферийных устройств, взаимодействующих с Вашим УСТРОЙСТВОМ и
ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ; (4) факт и периодичность использования функций (x)
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и (y) программных приложений, контента и
периферийных устройств, взаимодействующих с ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ; и (5)
данные о местонахождении, как указано ниже. СОНИ и её аффилированные лица,
партнёры и агенты могут использовать и раскрывать Информацию с соблюдением
применимых законов с целью улучшения своей продукции и услуг или
предоставления Вам продукции и услуг. Указанные формы использования включают,
помимо прочего, следующие: (a) управление функциональностью ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА; (b) улучшение, обслуживание, обновление или модернизацию
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА; (c) усовершенствование, разработку и развитие
существующих и будущих товаров и услуг СОНИ и других лиц; (d) предоставление
Вам информации о товарах и услугах, предлагаемых СОНИ и другими лицами; (e)
соблюдение действующих законов или нормативных актов; и (f) предоставление
Вам, в предлагаемых пределах, услуг СОНИ и других лиц, основанных на конкретном
местонахождении, как указано ниже. Кроме того, СОНИ оставляет за собой право
использовать Информацию для защиты своих интересов и интересов третьих лиц от
незаконных, уголовно наказуемых или вредоносных действий.
Определённые услуги, доступные с помощью ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, могут
использовать информацию о местонахождении, включая, но не ограничиваясь
этим, о географическом местоположении УСТРОЙСТВА. Вы признаёте, что для
целей оказания таких услуг СОНИ, СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ или их партнёры
могут собирать, архивировать, обрабатывать и использовать такие данные о
местонахождении и что такие услуги подпадают под действия правил охраны
персональных данных, установленных СОНИ или таким третьим лицом. Используя
такие услуги, Вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с правилами охраны
персональных данных, применимыми к таким услугам, и соглашаетесь на
совершение указанных действий.

СОНИ, её аффилированные лица, партнёры и агенты не будут умышленно
использовать Информацию для персональной идентификации владельца или
пользователя ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА без Вашего ведома или согласия. Любое
использование Информации должно производиться в соответствии с принципами
охраны персональных данных, установленными СОНИ или таким третьим лицом.
Для получения действующей редакции правил СОНИ в отношении охраны
персональных данных, пожалуйста, обратитесь по соответствующему адресу для
каждого региона или страны.
Пожалуйста, обратитесь к соответствующему третьему лицу за получением правил
охраны персональных данных, относящихся к устанавливающей личность и иной
информации, предоставляемой Вами при использовании или получении доступа к
программам или услугам третьего лица.
Информация может обрабатываться, храниться или передаваться СОНИ, её
аффилированным лицам или агентам, расположенным в странах за пределами
страны Вашего проживания. Законы об охране персональных данных в таких
странах могут не обеспечивать тот уровень защиты, который действует в Вашей
стране, и у Вас может быть меньше законных прав в отношении Информации,
обрабатываемой и хранящейся в таких странах или передаваемой в такие страны.
СОНИ предпримет разумные технические и организационные меры по пресечению
несанкционированного доступа к Информации или раскрытия Информации, но не
гарантирует устранение всех рисков неправомерного использования такой
Информации.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВЕРСИЙ
СОНИ или СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ могут периодически производить
автоматическое обновление или иную модификацию ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА,
например, не ограничиваясь этим, с целью усиления функций безопасности,
исправления ошибок и развития функциональности, во время взаимодействия
данного УСТРОЙСТВА с серверами СОНИ или третьих лиц или в другие моменты. При
таких обновлениях или модификациях могут исключаться определенные функции
или изменяться характер функций или другие аспекты ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА,
включая, но не ограничиваясь этим, используемые Вами функции. Вы признаёте и
соглашаетесь с тем, что такие действия могут производиться по единоличному
усмотрению СОНИ и что СОНИ может в качестве условия сохранения за Вами права
на использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА требовать от Вас полностью
установить или принять такие обновления или модификации. Любые обновления/
модификации считаются частью и составляют часть ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА для
целей настоящего Лицензионного соглашения. Принимая настоящее Лицензионное
соглашение, Вы соглашаетесь на такие обновления/модификации.

ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. ОТКАЗ ОТ ПРАВ. ЧАСТИЧНАЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Настоящее Лицензионное соглашение и правила СОНИ в отношении охраны
персональных данных с изменениями и дополнениями, вносимыми в них в тот или
иной момент, вместе взятые представляют собой полный объём договорённостей
между Вами и СОНИ в отношении ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. Если СОНИ не
осуществляет какое-либо право по настоящему Лицензионному соглашению или не
добивается исполнения какого-либо положения настоящего Лицензионного
соглашения, это не является её отказом от такого права или положения. Если
какая-либо часть настоящего Лицензионного соглашения признаётся
недействительной, незаконной или не имеющей силы, такое положение исполняется
в максимальной допустимой степени с тем, чтобы сохранить намерения настоящего
Лицензионного соглашения, а остальные части остаются в полной силе и действии.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОДСУДНОСТЬ
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров не
применяется к настоящему Лицензионному соглашению. Настоящее Лицензионное
соглашение регулируется правом Японии без учета его норм коллизионного права.
Любой спор, возникающий из настоящего Лицензионного соглашения, подсуден
исключительно окружному суду Токио, Япония, и стороны настоящим соглашаются
на такую подсудность и на полномочия таких судов.

СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПО ПРАВУ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Несмотря ни на какие положения настоящего Лицензионного соглашения,
предусматривающие противоположное, Вы признаёте и соглашаетесь, что любое
нарушение или несоблюдение Вами настоящего Лицензионного соглашения
причинит непоправимый ущерб СОНИ, при котором денежное возмещение убытков
не будет достаточной мерой защиты, и Вы соглашаетесь, что СОНИ вправе добиваться
введения любых запретительных мер или средств судебной защиты по праву
справедливости, которые СОНИ сочтёт необходимыми или целесообразными в таких
обстоятельствах. СОНИ также может предпринять любые правовые и технические
меры защиты, направленные на пресечение нарушения и (или) на обеспечение
принудительного исполнения положений настоящего Лицензионного соглашения, в
том числе, не ограничиваясь этим, незамедлительно прекратить использование Вами
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, если СОНИ по своему единоличному усмотрению сочтёт,
что Вы нарушаете или намерены нарушить настоящее Лицензионное соглашение.
Такие меры защиты дополняют любые другие средства защиты прав, которые СОНИ
может иметь на основании закона, права справедливости или по договору.

РАСТОРЖЕНИЕ
Без ущерба другим своим правам СОНИ может расторгнуть настоящее
Лицензионное соглашение, если Вы не будете соблюдать какие-либо его условия. В
случае такого расторжения Вы обязаны: (i) прекратить любое использование
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и уничтожить все его копии; (ii) выполнить требования
раздела “Ваши обязанности в отношении аккаунтов” ниже.

ИЗМЕНЕНИЯ
СОНИ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО СВОЕМУ ЕДИНОЛИЧНОМУ УСМОТРЕНИЮ ПУТЁМ
РАЗМЕЩЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ НА ВЕБСАЙТЕ, УКАЗАННОМ СОНИ, ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ НА СООБЩЁННЫЙ ВАМИ АДРЕС, ПУТЁМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ В
ТОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ, В КОТОРОМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОБНОВЛЕНИЯ/НОВЫЕ ВЕРСИИ, ИЛИ
ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЗАКОННЫМ И ПРИЗНАННЫМ СПОСОБОМ УВЕДОМЛЕНИЯ. Если Вы
не согласны с изменениями, Вам следует сразу же связаться с СОНИ и получить

инструкции. Если после даты вступления в силу уведомления об изменении Вы
продолжаете пользоваться ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ, считается, что Вы
согласились с таким изменением.

не өзгеріссіз жұмыс істейтініне кепілдік бермейді.

СТОРОННИЕ БЕНЕФИЦИАРЫ

Жоғарыда айтылған лицензияның берілу шектеулеріне қарамастан, БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ҚҰРАЛДА ШЫҒАРЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ болуы мүмкін екенін растайсыз.
Кейбір ШЫҒАРЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ашық көз бағдарламалық құрал
лицензиялары («Ашық көз компоненттері») қамтуы мүмкін, ол Ашық көз бастамасы
немесе қандай да бір негізінен ұқсас лицензиялар ашық көз лицензиялары ретінде
бекітілген қандай да бір бағдарламалық құрал лицензиялары осы лицензиясы ретінде
лицензияланған бағдарламалық құралдың тарату шарттары ретінде таратушы
бағдарламалық құралды бастапқы код пішімінде қоса, бірақ шектелмей қол жетімді
еткенін талап етеді. Егер ақпараттың сипаттамасын ашу қажет болса, уақыт өте
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛҒА қосылған қолданыстағы АШЫҚ КӨЗ КОМПОНЕНТТЕРІНІҢ
тізімін және қолданылатын шарттар мен оның пайдаланылу жағдайларының тізімін алу
үшін oss.sony.net/Products/Linux немесе басқа SONY корпорациясы жасаған веб-сайтқа
кіріңіз. Мұндай шарттар мен жағдайларды қолданыстағы үшінші тарапы кез келген
уақытта ескертусіз өзгертуі мүмкін. ШЫҒАРЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ қамтитын
лицензиялар қажеттілігі, осындай лицензиялардың шарттары осы СПЛК шарттарымен
бірге қолданылатын болады. ШЫҒАРЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛҒА
қолданылатын лицензиялардың шарттары осындай ШЫҒАРЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ҚҰРАЛ тарапына осы СПЛК құжатындағы шектеулерге тыйым салады, мұндай
шектеулер осындай ШЫҒАРЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛҒА қолданылмайтын
болады. Ашық көз компоненттеріне қолданылатын лицензиялардың шарттары SONY
корпорациясына БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛҒА байланысты бастапқы кодты қамтамасыз
етуге ұсыныс жасауды талап етеді (мұндай ұсыныс жасалған).

Каждый СТОРОННИЙ ПОСТАВЩИК является целевым сторонним бенефициаром
настоящего Лицензионного соглашения и имеет право добиваться исполнения
каждого из положений настоящего Лицензионного соглашения в отношении
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА такого лица.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ АККАУНТОВ
В случае Вашего возврата УСТРОЙСТВА в место его покупки, продажи или иного
отчуждения Вами Вашего УСТРОЙСТВА или в случае расторжения настоящего
Лицензионного соглашения Вы обязаны стереть все аккаунты, которые Вы могли
создать на УСТРОЙСТВЕ или к которым осуществляется доступ через УСТРОЙСТВО.
Вы единолично несёте ответственность за обеспечение конфиденциальности
любых аккаунтов, которые Вы можете открыть у СОНИ или третьих лиц, и любых
логинов и паролей, связанных с использованием Вами УСТРОЙСТВА.
Со всеми вопросами касательно настоящего Лицензионного соглашения
обращайтесь к СОНИ в письменной форме по соответствующему контактному
адресу, имеющемуся для каждого региона или каждой страны.
Охраняется авторским правом © 2012-2013 “Сони Корпорэйшн”.

Қазақ тілі
СОҢҒЫ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМІ
МАҢЫЗДЫ:

БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ АЛДЫНДА СОҢҒЫ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ
ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМІН («СПЛК») МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ. ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ
ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ОСЫ СПЛК ШАРТТАРЫМЕН КЕЛІСЕСІЗ. БҰЛ СПЛК
ШАРТТАРЫМЕН КЕЛІСПЕСЕҢІЗ, БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНА АЛМАУЫҢЫЗ
МҮМКІН.
Бұл СПЛК — сіз бен Sony Corporation («SONY») арасындағы келісім. Бұл СПЛК осы
құрылғы (SONY корпорациясының аудио құрылғысы, осы «ҚҰРЫЛҒЫ»), сондай-ақ осы
бағдарламалық құралға және осы бағдарламалық құрал (бірлесіп, «БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ҚҰРАЛ») жасаған қандай да бір деректер файлдары SONY корпорациясы қамтамасыз
еткен қандай да бір жаңартулар/жаңартпалар, қандай да бір басып шығарылған,
онлайн немесе басқа электрондық құжаттар үшін SONY корпорациясының
бағдарламалық құралына және/оның үшінші тарапты лицензиарларына (SONY
корпорациясының филиалдарын қоса) және олардың қосылма тұлғаларына (бірлесіп,
«ҮШІНШІ ТАРАПТЫ ЖЕТКІЗУШІЛЕР») байланысты құқықтарыңыз бен міндеттеріңізді
қадағалайды.

ШЫҒАРЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЖӘНЕ АШЫҚ КӨЗ
КОМПОНЕНТТЕРІ

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚПЕН
ҚОРҒАЛҒАН МАТЕРИАЛДАРМЕН ПАЙДАЛАНУ

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ сіз және/немесе үшінші тараптар жасаған контентті көру,
сақтау, өңдеу және/немесе пайдалану үшін пайдалануға жарамды. Мұндай контент
авторлық құқық, басқа зияткерлік меншік заңдары және/немесе келісімдер тарапынан
қорғалғаны болуы мүмкін. Осындай контентке қолданылатын барлық осындай заңдар
мен келісімдерге сәйкес БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ пайдаланумен келісесіз. SONY
корпорациясы сақталған, өңделген немесе БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ тарапынан
пайдаланған контенттің авторлық құқығын қорғау үшін қажетті шараларды қолдана
алатынын мойындайсыз және онымен келісесіз. Мұндай шаралар кейбір
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ мүмкіндіктері арқылы сақтық көшірме мен қалпына келтірудің
жиілігін санауды, деректердің қалпына келтіруін қосу үшін сұрауыңызды қабылдамауды,
сондай-ақ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ заңсыз пайдалану жағдайларында осы СПЛК
келісімді бұзуды қамтиды, бірақ онымен шектелмейді.

КОНТЕНТ ҚЫЗМЕТІ

Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАҒЫ бөлек соңғы
пайдаланушы лицензиясының келісі (GNU жалпы жалпыға қол жетімді лицензия және
шағын/кітапхана жалпы жалпыға қол жетімді лицензия) бар кез келген бағдарламалық
құралды осындай қолдануға болатын бөлек соңғы пайдаланушы лицензиясының
келісімі осы СПЛК шарттарында осы бөлек соңғы пайдаланушы лицензиясының
келісіміне («ШЫҒАРЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ») қажетті мөлшерде қамтуы
қажет.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ БІР НЕМЕСЕ БІРНЕШЕ КОНТЕНТ ҚЫЗМЕТТЕРІ («КОНТЕНТ
ҚЫЗМЕТІ») АРҚЫЛЫ ҚОЛ ЖЕТІМДІ КОНТЕНТПЕН ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛУЫ МҮМКІН
ЕКЕНІН ЕСКЕРІҢІЗ. ҚЫЗМЕТТІ ЖӘНЕ ОСЫ КОНТЕНТТІ ПАЙДАЛАНУ ОСЫ КОНТЕНТ
ҚЫЗМЕТТІҢ ҚЫЗМЕТ ШАРТТАРЫНЫҢ ЕРЕЖЕСІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЕГЕР ОСЫ
ШАРТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУДАН БАС ТАРТСАҢЫЗ, БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ
ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІГІҢІЗ ШЕКТЕЛЕДІ. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ арқылы қол
жетімді кейбір контент пен қызметтер SONY корпорациясы бақыламайтын үшінші
тараптар атынан қамтамасыз етілуі мүмкін екендігін мойындайсыз және онымен
келісесіз. КОНТЕНТ ҚЫЗМЕТТЕРІН ПАЙДАЛАНУҒА ИНТЕРНЕТ ҚОСЫЛЫМЫ ҚАЖЕТ.
КОНТЕНТ ҚЫЗМЕТІ КЕЗ КЕЛГЕН УАҚЫТТА ТОҚТАТЫЛУЫ МҮМКІН.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЛИЦЕНЗИЯСЫ

ИНТЕРНЕТ ҚОСЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҮШІНШІ ТАРАП ҚЫЗМЕТТЕРІ

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ лицензияланған, сатылған емес. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ
авторлық құқықпен және басқа зияткерлік меншік заңдарымен және халықаралық
келісімдермен қорғалған.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

SONY корпорациясына немесе бір немесе бірнеше ҮШІНШІ ТАРАПТЫ
ЖЕТКІЗУШІЛЕРГЕ тиесілі БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ (кез келген кескіндерді,
фотосуреттерді, анимацияларды, бейнелерді, аудионы, музыканы, мәтінді және
бағдарламалық құралға қосылған «шағын бағдарламаларды» қоса, бірақ онымен
шектелмей) барлық құқықтары мен құқықтық өкілеті.

ЛИЦЕНЗИЯ БЕРУ

SONY корпорациясы осы ҚҰРЫЛҒЫҒА ғана және сіздің жеке, коммерциялық емес
пайдалану мақсатыңызға ғана БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ пайдаланудың шектелген
лицензиясын береді. SONY корпорациясы және ҮШІНШІ ТАРАПТЫ ЖЕТКІЗУШІЛЕР бұл
СПЛК сізге арнайы берілмейтіні жайында БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛҒА өзіне барлық
құқықтарды, құқықтық өкілетті және мүддені (барлық зияткерлік меншік құқықтарын
қоса, бірақ шектелмей) қалдырады.

ТАЛАПТАР МЕН ШЕКТЕУЛЕР

Кез келген БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ, толығымен немесе бөлшектеп көшіруге,
жариялауға, бейімдеуге, таратуға, бастапқы кодты алуға, өзгертуге, қайта жабдықтауға,
қайта құрастыруға немесе бөлшектеуге болмайды (егер осындай өндірістік жұмысты
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ әдейі қолдамаса). БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ кез келген
басқару функционалдылығының цифрлық құқықтарын өзгертуге немесе жасауға
болмайды. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ қандай да бір функцияларын немесе
қорғауларын не БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ жұмысына қатысты қандай да бір
механизмдерді айналып өтуге, өзгертуге, бұзуға немесе алдауға болмайды.
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ қандай да бір компонентін бір немесе бірнеше
ҚҰРЫЛҒЫДА пайдалану (егер бұл әрекетті SONY корпорациясы орындауға рұқсат
бермесе) үшін бөлуге болмайды. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАҒЫ қандай да бір сауда
белгілерді немесе ескертулерді жоюға, өзгертуге, жабуға немесе бұрмалауға
болмайды. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ортақ пайдалануға, таратуға, жалға беруге,
қарызға беруге, лицензиялауға, тағайындауға, тасымалдау немесе сатуға болмайды.
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ өнімділігіне қатысты БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАН
басқа бағдарламалық құрал, желі қызметтері немесе басқа өнімдер жеткізушілердің
(бағдарламалық құрал жеткізушілері, қызмет жеткізушілері немесе SONY) қалауы
бойынша үзілгені немесе тоқтатылғаны болуы мүмкін. SONY корпорациясы және
осындай жеткізушілер осындай БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ, желі қызметтері,
контенттер немесе басқа өнімдер бұрынғыша қол жетімді болатынына немесе үзіліссіз

Кейбір БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ мүмкіндіктеріне Интернет қосылымы қажет екенін
және оған өзіңіз жауапты болатыныңызды мойындайсыз және онымен келісесіз.
Сондай-ақ, Интернет қосылымына қатысты кез келген үшінші тараптың, Интернет
қызметінің провайдерінің немесе эфирлік ақы үшін алынатын төлемге толығымен
жауапты боласыз. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ жұмысы Интернет қосылымының
және қызметінің мүмкіндіктеріне, өткізу мүмкіндігіне немесе техникалық шектеулеріне
байланысты шектелуі немесе қысқартылуы мүмкін. Осындай Интернет қосылымын
қамтамасыз ету мүмкіндігі, сапасы және қауіпсіздігі осындай қызметті қамтамасыз етуші
үшінші тараптың ғана жауапкершілігі болып табылады.

ЭКСПОРТ ЖӘНЕ БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР

Сіз тұрғылықты аймақтың немесе елдің барлық қолданылатын заңдары мен
қаулыларын, экспорттық және қайта экспорттау шектеулері мен ережелерін сақтауға
және бағдарламалық құралды рұқсат етілмеген елге тасымалдамауға немесе
тасымалдауға рұқсат беруге не осындай шектеулер немесе ережелердің бұзылмауына
келісесіз.

ҚАУІПТІЛІГІ ЖОҒАРЫ ӘРЕКЕТТЕР

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ ақауы салдарынан өлімге, жарақаттануға немесе ауыр
физикалық не экологиялық зардапқа («ҚАУІПТІЛІГІ ЖОҒАРЫ ӘРЕКЕТТЕР») үздіксіз
жұмыс істеуді атлап ететін қауіпті жағдайларда (мысалы, ядролық қондырмалардың
жұмысында, авиациялық навигация немесе байланыс жүйелері, әуе қозғалысын
басқару, өмірді тікелей қамтамасыз ететін машиналар немесе қару жүйелері) бақылау
үшін БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ бас тартуға төзімді болып табылмайды және осы
мақсаттарға арналып жасалмаған. SONY, әрбір ҮШІНШІ ТАРАПТЫ ЖЕТКІЗУШІЛЕРІ
және олардың әрбір тиісті филиалдары ҚАУІПТІЛІГІ ЖОҒАРЫ ӘРЕКЕТТЕРДІҢ нақты
немесе ұйғарынды кепілдіктен, міндеттерден немесе жарамдылық күйінен бас тартады.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ КЕПІЛДІГІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ өз еркіңізбен пайдалануды және БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ҚҰРАЛДЫ пайдаланғаныңыз үшін жауапты екеніңізді мойындайсыз және онымен
келісесіз. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ешқандай кепілдіксіз, міндеттерсіз немесе қандай
да бір басқа шарттарсыз «СОЛ ҚАЛПЫНДА» беріледі.
SONY ЖӘНЕ ӘРБІР ҮШІНШІ ТАРАПТЫ ЖЕТКІЗУШІЛЕР (осы бөлімдегі мақсаттар үшін
SONY және әрбір ҮШІНШІ ТАРАПТЫ ЖЕТКІЗУШІЛЕР бірге «SONY» деп қарастырылуы
керек) КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҢ ҰЙҒАРЫНДЫ КЕПІЛДІГІН, БЕЛГІЛІ БІР
МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН ЖАРАМДЫЛЫҚТЫ САҚТАУДЫ ҚОСА, БІРАҚ ОНЫМЕН
ШЕКТЕЛМЕЙ ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ҰЙҒАРЫНДЫ БАРЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРДЕН,
МІНДЕТТЕРДЕН ЖӘНЕ ШАРТТАРДАН ТІКЕЛЕЙ БАС ТАРТАДЫ. SONY

КОРПОРАЦИЯСЫ ЕШҚАНДАЙ ШАРТТАРДЫ НЕМЕСЕ МӘЛІМДЕМЕЛЕРДІ
ЖАСАМАЙДЫ: (А) КЕЗ КЕЛГЕН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАҒЫ ФУНКЦИЯЛАР
ТАЛАПТАРЫҢЫЗҒА САЙ БОЛУҒА НЕМЕСЕ ОЛАР ЖАҢАРТЫЛАТЫНЫНА, (Ә) КЕЗ
КЕЛГЕН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ ЖҰМЫСЫ ДҰРЫС НЕМЕСЕ ҚАТЕСІЗ
ІСТЕЙТІНІНЕ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН АҚАУЛАР ТҮЗЕТІЛЕТІНІНЕ, (Б) БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ҚҰРАЛ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ, АППАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДЫ
НЕМЕСЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЗАҚЫМДАМАЙТЫНЫНА, (В) БҰЛ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ
ІСКЕ ҚОСЫЛҒАН КЕЗ КЕЛГЕН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ, ЖЕЛІ ҚЫЗМЕТТЕРІ
(ИНТЕРНЕТ) НЕМЕСЕ ӨНІМДЕР (БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАН БАСҚА) ҮЗДІКСІЗ
НЕМЕСЕ ӨЗГЕРІССІЗ ҚОЛ ЖЕТІМДІ БОЛАТЫНЫНА, (Г) БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ
ПАЙДАЛАНУ НЕМЕСЕ ОНЫҢ ПАЙДАЛАНУ НӘТИЖЕЛЕРІ ОНЫҢ ДҰРЫС, ДӘЛ,
СЕНІМДІ НЕМЕСЕ БАСҚА ДА ШАРТТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІНЕ.
SONY НЕМЕСЕ SONY КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ ӨКІЛЕТТІ ӨКІЛІ БЕРГЕН АУЫЗША
НЕМЕСЕ ЖАЗБАША АҚПАРАТ КЕПІЛДІКТІ, МІНДЕТТІ НЕМЕСЕ ШАРТТЫ БЕРМЕЙДІ
НЕ ОСЫ КЕПІЛДІКТІҢ АУҚЫМЫН АРТТЫРМАЙДЫ. ЕГЕР БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ
ЗАҚЫМДАЛҒАН БОЛЫП ШЫҚСА, ПАЙДАЛАНУШЫ ОНЫҢ ҚАЖЕТТІ ҚЫЗМЕТТІК
ҚОЛДАУ, ЖӨНДЕУ НЕМЕСЕ ТҮЗЕТУ ЖҰМЫСТАРЫНА КЕТЕТІН ШЫҒЫНДЫ ӨЗ
МОЙНЫНА АЛАДЫ. ЗАҢНЫҢ КЕЙБІР ТАЛАПТАРЫ ҰЙҒАРЫНДЫ КЕПІЛДІКТІҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ РҰҚСАТ БЕРМЕЙДІ, СОНДЫҚТАН БҰЛ ШЕКТЕУЛЕР СІЗГЕ
ҚОЛДАНЫЛМАУЫ МҮМКІН.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ШЕКТЕУІ

Кейбір елдердегі деректерді қорғау және ақпарат қауіпсіздігі заңдарының сіз тұратын
елдегідей қорғау деңгейін өзге елде қамтамасыз ете алмауы мүмкін, сондықтан
осындай елдерге өңделетін, сақталатын немесе тасымалданатын ақпаратқа қатысты
заңдардың мүмкіндіктері қысқаруы мүмкін. Рұқсатсыз кіру немесе ақпаратты ашу
жөнінде қажетті техникалық және ұйымдастырушылық шараларды қолдану үшін SONY
корпорациясы тиімді шарттарды пайдаланады, бірақ мұндай ақпараттың мақсатсыз
қолданылу қатеріне кепілдік бермейді.

АВТОМАТТЫ ЖАҢАРТУ МҮМКІНДІГІ

Уақыт өте SONY корпорациясы немесе ҮШІНШІ ТАРАПТЫ ЖЕТКІЗУШІЛЕР осы
ҚҰРЫЛҒЫНЫ SONY корпорациясының немесе үшінші тараптың қызметтерімен немесе
басқа да мүмкіндіктермен әрекеттестіргенде қауіпсіздік функцияларын арттыру, ақауды
түзету және функцияларды жақсартумен қоса, бірақ онымен шектелмей
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ автоматты түрде жаңарта немесе өзгерте алады. Мұндай
жаңартулар немесе өзгертулер БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ мүмкіндіктерін немесе
басқа параметрлерін жоюы немесе өзгертуі мүмкін, сенетін функцияларды қоса, бірақ
онымен шектелмейді. Мұндай әрекеттер SONY корпорациясының қарауынша
орындалатына және SONY корпорациясы БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ сіздің толық
орнатуыңыз немесе осындай жаңартуды не өзгертулерді қабылдауға шарт қоятынын
мойындап, онымен келісесіз. Кез келген жаңартулар/өзгертулер осы СПЛК келісімінің
мақсаттары үшін БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ болып, бөліктері ретінде қалуы қажет.
Бұл СПЛК келісімін қабылдау арқылы осындай жаңартуға/өзгертуге келісесіз.

SONY ЖӘНЕ ӘРБІР ҮШІНШІ ТАРАПТЫ ЖЕТКІЗУШІЛЕР (ОСЫ БӨЛІМДЕГІ МАҚСАТТАР
ҮШІН SONY ЖӘНЕ ӘРБІР ҮШІНШІ ТАРАПТЫ ЖЕТКІЗУШІЛЕР бірге «SONY» деп
қарастырылуы керек) НАҚТЫ НЕМЕСЕ ҰЙҒАРЫНДЫ КЕПІЛДІКТІҢ, КЕЛІСІМ
ШАРТТАРЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫНЫҢ, ҰҚЫПСЫЗ ПАЙДАЛАНУДЫҢ САЛДАРЫНАН ПАЙДА
БОЛҒАН ҚАНДАЙ ДА БІР КЕЗДЕЙСОҚ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ЗАҚЫМДАР НЕМЕСЕ
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛҒА ҚАТЫСТЫ ТІКЕЛЕЙ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ НЕМЕСЕ БАСҚА
ДА ЗАҢДЫ ТЕОРИЯНЫ ҚОСА, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙ, ПАЙДАНЫҢ
ЖОҒАЛУЫНАН, ТАБЫСТАРДЫҢ ЖОҒАЛУЫНАН, ДЕРЕКТЕРДІҢ ЖОҒАЛУЫНАН,
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ ДА БІР ҚАТЫСТЫ АППАРАТТЫҚ
ҚҰРАЛДЫҢ ЖОҒАЛУЫНАН НЕМЕСЕ БОС ТҰРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ
УАҚЫТЫНАН (ТІПТІ ОЛАР ОСЫНДАЙ ЗАҚЫМДАУЛАР ТУРАЛЫ ЕСКЕРТІЛСЕ ДЕ)
БОЛҒАН ШЫҒЫНДАР ҮШІН ЖАУАПТЫ ЕМЕС. ҚАНДАЙ ДА ЖАҒДАЙ БОЛМАСЫН,
ӘРБІР ЖӘНЕ БАРЛЫҚ ОЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ ОСЫ СПЛК КЕЛІСІМІНІҢ
ЕРЕЖЕЛЕРІНЕ СӘЙКЕС ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА НАҚТЫ ТӨЛЕНГЕН СОМАҒА
ШЕКТЕЛЕДІ. ЗАҢНЫҢ КЕЙБІР ТАЛАПТАРЫ КЕЗДЕЙСОҚ НЕМЕСЕ ЖАНАМА
ЗАҚЫМДАНУ ҮШІН БЕРІЛЕТІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ТОҚТАТЫЛУЫНА НЕМЕСЕ
ШЕКТЕЛУІНЕ РҰҚСАТ БЕРМЕЙДІ, СОНДЫҚТАН ЖОҒАРЫДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
НЕМЕСЕ ШЕКТЕУЛЕР СІЗГЕ ҚАТЫСТЫ БОЛМАУЫ МҮМКІН.

ТОЛЫҚ КЕЛІСІМ, БАС ТАРТУ, БӨЛУ

ЖЕКЕ ЕМЕС АҚПАРАТТЫ, ОРНАЛАСУ ДЕРЕКТЕРІН, ДЕРЕКТЕР
ҚАУІПСІЗДІГІН ПАЙДАЛАНУ КЕЛІСІМІ

Осы СПЛК келісімінің кері әсерлі кез келген шарттарына қарамастан, бұл СПЛК
келісімін сақтамау немесе бұзу SONY корпорациясына түзетуге болмайтын зиян
келтіретінін және оған ақшалай өтем жеткіліксіз екенін мойындайсыз және онымен
келісесіз, SONY корпорациясы мұндай жағдайларда осыны қажетсіз немесе мақсатты
емес деп шешсе, SONY корпорациясының қандай да бір соттық немесе әділ жеңілдікті
алуына келісесіз. Сондай-ақ, SONY корпорациясы құқық бұзушылықты алдын алу үшін
және/немесе осы СПЛК келісімін қамтамасыз ету мақсатында SONY корпорациясы өз
қалауы бойынша бұл СПЛК келісімін бұзып жатқаныңызды немесе бұзу ойыңыздың бар
екенін тапса, сіздің БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ пайдалануыңызды дереу тоқтатуды
қоса, бірақ онымен шектелмей қандай да бір құқықтық және техникалық құралдарын
қолдана алады. Бұл құралдар SONY корпорациясының кез келген басқа құралдарына
қосымша заңдық құқығы бар және келісімге сәйкес күші бар.

SONY корпорациясы және оның филиалдары, серіктестері мен агенттері
бағдарламалық құралдан (і) БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЖӘНЕ (іі) бағдарламалық
құралдың бағдарламалары, контенттері мен ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ҚҰРАЛМЕН («Ақпарат») әрекеттесетін перифериялық құрылғыларды қоса, бірақ
олармен шектелмей) кейбір ақпаратты оқу, жинау, тасымалдау, өңдеу және сақтау
мүмкіндігін мойындайсыз және онымен келісесіз. Құрамына келесі ақпарат кіреді, бірақ
онымен шектелмейді: (1) ҚҰРЫЛҒЫМЕН және оның компоненттерімен байланысты
бірегей идентификаторлар; (2) ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ, БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ және
олардың компоненттерінің өнімділігі; (3) ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ, БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ
және бағдарламалық құрал бағдарламаларының конфигурациялары, контенттері мен
ҚҰРЫЛҒЫМЕН, БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛМЕН әрекеттесетін перифериялы
құрылғылар; (4) БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ (х) және бағдарламалық құрал
бағдарламаларының (у), контенттердің және БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛМЕН
әрекеттесетін перифериялы құрылғылардың функцияларын пайдалануы мен
пайдалану жиілігі; (5) төменде көрсетілгендей орналасу деректері. SONY корпорациясы
мен олардың филиалдары, серіктестері және агенттері өздерінің өнімдерін және
қызметтерін жақсарту мақсатында немесе өнімдерді не қызметтерді сізге қамтамасыз
ету мақсатында ақпаратты қолданылатын заңдарға сәйкес пайдаланып, аша алады.
Мұндай пайдалану əрекеттеріне келесілер кіреді, бірақ онымен шектелмейді: (а)
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ функционалдық мүмкіндіктерін басқару; (ə)
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ жақсарту, қызмет көрсету, жаңарту немесе кері жаңарту;
(б) SONY корпорациясының жəне басқа тараптардың ағымдағы жəне болашақ
өнімдерін жақсарту, жеткізу жəне деңгейін көтеру; (в) SONY корпорациясы жəне басқа
тараптар ұсынатын өнімдер мен қызметтер туралы ақпаратты қамтамасыз ету; (г) тиісті
заңдар мен нормаларға сай болу; (д) SONY корпорациясының жəне басқа тараптардың
орналасу негізіндегі қызметтерін қамтамасыз ету (төменде көрсетілген). Оған қоса,
SONY корпорациясы өзін жəне үшінші тараптарды заңсыз, қылмыстық немесе зиянды
əрекеттерден қорғау үшін ақпаратты пайдалану құқығына ие.
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ арқылы қол жетімді кейбір қызметтер орналасу ақпаратын,
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ географиялық орналасуын қоса, бірақ онымен шектелмей пайдалана
алады. Мұндай қызметтерді қамтамасыз ету мақсаттары үшін SONY корпорациясы,
ҮШІНШІ ТАРАПТЫ ЖЕТКІЗУШІЛЕР немесе олардың серіктестері осындай орналасу
деректерін жинау, мұрағаттау, өңдеу және пайдалану мүмкіндіктеріне ие екенін және
мұндай қызметтерді SONY корпорациясының немесе осындай үшінші тараптің
қауіпсіздік саясаттары қадағалайтынын мойындайсыз. Осындай қызметтердің кез
келгенін пайдалану арқылы осындай қызметтерге қолданылатын құпиялылық
саясаттармен танысқаныңызды және осындай әрекеттермен келісетініңізді растайсыз.
SONY корпорациясы, оның филиалдары, серіктестері мен агенттері БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ҚҰРАЛДЫҢ иесін немесе пайдаланушысын жеке ақпаратын анықтау үшін сіздің
келісуіңсіз немесе есертусіз мақсатты түрде пайдаланбайды. Ақпаратты пайдаланудың
кез келген әрекеті SONY корпорациясының немесе осындай үшінші тараптың
құпиялылық саясаттарына сәйкес орындалады. SONY корпорациясының ағымдағы
қауіпсіздік саясаты туралы ақпаратты алу үшін әрбір тиісті аймақтағы немесе елдегі
сәйкес байланыс мекенжайына хабарласыңыз.
Үшінші тарапты бағдарламалық құралын немесе қызметтерін пайдаланғанда немесе
оларға кіргенде берген жеке анықтау және басқа ақпаратқа қатысты құпиялылық
саясаттар туралы ақпаратты алу үшін тиісті үшінші тараптармен хабарласыңыз.
Ақпаратты сіздің тұрғылықты еліңізден өзге елдерде орналасқан SONY корпорациясы,
оның филиалдары немесе агенттері өңдеуі, сақтауы немесе тасымалдауы мүмкін.

Бұл СПЛК және SONY корпорациясының құпиялылық саясаты әрқайсысы қосымша
мен өзгерту ретінде уақыт өте бірігіп, сіз бен SONY корпорациясы арасында
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛҒА қатысты толық келісімді білдіреді. SONY
корпорациясының бас тартуы немесе осы СПЛК келісімінің қандай да бір құқығы
немесе шарты осындай құқықтан немесе шарттан бас тартуды білдірмейді. Егер бұл
СПЛК келісімінің қандай да бір бөлігі жарамсыз, заңсыз немесе заңдық күші жоқ деп
танылса, осы СПЛК келісімінің талаптарын қолдау үшін осындай шарт барынша рұқсат
етілген деңгейде орындалуы қажет, ал қалған бөліктері толық күшінде қалады.

ЗАҢНАМА ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТ

Тауарларды халықаралық сату-сатып алу жөніндегі Бірікке Ұлттар Ұйымының Келісімі
бұл СПЛК келісіміне қолданылмайды. Бұл СПЛК келісімі заңдық нормалардың
қайшылықтарына қарамастан, Жапонияның заңдарымен басқарылады. Осы СПЛК
келісінде болатын кез келген келіспеушіліктер Жапониядағы Токиялық округтық сотта
орындалуы тиіс және тараптар осы соттардың шешімдерімен келіседі.

ӘДІЛ ҚҰРАЛДАР

КЕЛІСІМШАРТТЫ ТОҚТАТУ

Егер сіз осы шарттардың кез келгенін сақтамасаңыз, SONY корпорациясы өзінің кез
келген басқа құқықтарына ешқандай зиянсыз осы СПЛК келісімін тоқтата алады.
Мұндай келісімшартты тоқтату жағдайларында сіз келесі әрекетті орындауыңыз қажет:
(і) барлық пайдалану әрекеттерін тоқтатып, БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ барлық
көшірмелерін жою; (іі) «Тіркелгіңіздің жауапкершіліктері» деп аталатын бөліміндегі
талаптарға сәйкес болу.

ТҮЗЕТУ

SONY КОРПОРАЦИЯСЫ SONY КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ ЖАСАҒАН ВЕБ-САЙТТА
ЕСКЕРТУДІ ЖАРИЯЛАП, СІЗ БЕРГЕН ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА МЕКЕНЖАЙЫНА
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА АРҚЫЛЫ ЕСКЕРТІП, ЕСКЕРТУДІ КЕРІ ЖАҢАРТУЛАРДЫ/
ЖАҢАРТУЛАРДЫ АЛАТЫН ПРОЦЕСІНІҢ БӨЛІГІ РЕТІНДЕ НЕМЕСЕ БАСҚА ЗАҢДЫ
ТАНУҒА БОЛАТЫН ЕСКЕРТУДІҢ ПІШІМІ РЕТІНДЕ ЕСКЕРТУ АРҚЫЛЫ ОСЫ СПЛК
КЕЛІСІМІНІҢ КЕЗ КЕЛГЕН ШАРТТАРЫН ӨЗ ЕРКІНШЕ ӨЗГЕРТУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ
ҚАЛДЫРАДЫ. Егер түзетумен келіспесеңіз, нұсқауларды алу үшін SONY
корпорациясына дереу хабарласуыңыз қажет. Осындай түрдегі кез келген басқа
ескертудің күшіне енген күннен кейін БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ одан әрі
пайдалануды жалғастыру осы түзетудің міндеттемелерімен келісу болып есептеледі.

ҮШІНШІ ТАРАПТЫ БЕНЕФИЦИАРЛАР

Әрбір ҮШІНШІ ТАРАПТЫ ЖЕТКІЗУШІ жылдам тағайындалған үшінші тарапты
бенефициар болып табылады және осындай тараптың атынан БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ҚҰРАЛҒА қатысты осы СПЛК келісімінің әрбір ережесін қолдана алады.

ТІРКЕЛГІГЕ ҚАТЫСТЫ МІНДЕТЕР

Егер бұл СПЛК келісімі тоқтатылса, ҚҰРЫЛҒЫНЫ сатып алынған, сатылған немесе
ҚҰРЫЛҒЫНЫ басқа да жолмен тасымалдаған жерге әкелуіңіз қажет, осы әрекетке
жауаптысыз және ҚҰРЫЛҒЫҒА орнатқан және осы ҚҰРЫЛҒЫ арқылы кіруге болатын
барлық тіркелгілерді жоюыңыз қажетсіз. SONY корпорациясымен НЕМЕСЕ үшінші
тараптарымен байланысты кез келген тіркелгілердің және ҚҰРЫЛҒЫНЫ
ПАЙДАЛАНУҒА қатысты пайдаланушы аттары мен құпиясөздерінің құпиялылығының
сақталуына жауаптысыз.
Егер осы СПЛК келісіміне қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, әрбір аймақтың
немесе елдің қолданылатын байланыс мекенжайы бойынша SONY корпорациясына
хат жазу арқылы SONY корпорациясымен хабарласа аласыз.
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