
 

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ КОМПАНІЇ 

БРІКСІС 
 
Ліцензійна угода з кінцевим користувачем компанії Бріксіс (EULA) становлять угоду між Вами (Ліцензіатом - 
кінцевим користувачем), як уповноваженим представником тільки однієї юридичної особи і компанією Бріксіс 
НВ (Бріксіс) щодо продукту компанії Бріксіс, який може включати пов'язані носії, електронну документацію 
он-лайн (ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ). Інсталюючи, копіюючи і іншим чином використовуючи ПРОГРАМНИЙ 
ПРОДУКТ, Ви згодні дотримуватися умов цієї Угоди ЕULA. Якщо Ви не згодні з умовами Угоди, які не інсталюйте 
і не використовуйте ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. 

 

В рамках цієї Угоди EULA термін ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ відноситься до всіх модернізованим, модифікованим і 
найновішого, доповнень та копій ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, на який видається ліцензія відповідно до умов цієї 
угоди EULA. 

 

ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ може звертатися до однієї або обом з (а) платних версій BricsCAD і / 

або (b) SHAPE (безкоштовна версія), в залежності від вибору, який ви зробили при установці 

ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. 

 

Якщо Ви також встановлюєте, копіюєте або іншим чином використовуєте Bricsys 24/7, ви даєте згоду на 
дотримання умов Угоди про обслуговування Bricsys 24/7, яке включено в Додаток 1 до цього Ліцензійного 
договору. 

 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ  
Ця ліцензійна угода, а не угода про продаж. Право власності, право інтелектуальної власності щодо 

ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ (в тому числі з міжнародним кодом, зображення, анімаційні матеріали, відеофільми, 
музика і текст, включені в Програмний ПРОДУКТ, за винятком програми FFmpeg.exe), супровідних друкованих 
матеріалів і копій ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ та будь-яких копій, які дозволяється зробити Вам як Кінцевому 
користувачеві - ліцензіату, належить компанії Бріксіс або її постачальникам і дочірнім компаніям, і захищене 
чинним законодавством про авторські права і міжнародними угодами про авторські права, а також будь-якими 
еквівалентними законами і угодами про інтелектуальну власність і законами про комерційні секрети. При 
відсутності окремої письмової угоди між Вами і компанією Бріксіс Ваші права по використанню ПРОГРАМНОГО 
ПРОДУКТУ визначаються цією Угодою EULA, при цьому компанія Бріксіс зберігає за собою всі права, в явному 
вигляді не надані Вам в рамках цієї Угоди EULA. Дана угода EULA не містить нічого такого, що означало б 
відмову компанії Бріксіс від своїх прав, визначених міжнародним законодавством з авторських прав і 
будь-якими іншими застосовними законами або договорами з інтелектуальної власності. Ви згодні вважати 
ПРОГРАМНИМ ПРОДУКТОМ будь-які інші матеріали, на які існують авторські права, скопійовані для архівних 
цілей, і Ви не можете копіювати друковані матеріали, які супроводжують ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. Ви не 
можете видаляти, модифікувати і змінювати будь-яке повідомлення про авторські права і товарний знак 
компанії Бріксіс з будь-якої частини ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, в тому числі, крім усього іншого, будь-які такі 
повідомлення, що містяться на електронних носіях, або в документації, в будь-яких робочих ресурсах, в 
будь-яких web-документах і web-повідомленнях, кодах та іншої інформації, спочатку міститься або динамічно 
або іншим чином створеної ПРОГРАМНИМ ПРОДУКТОМ.  
Даний програмний продукт в базовій версії (НЕ SHAPE) використовує бібліотеки FFmpeg, поширювані за 
умовами ліцензії LGPLv2.1. Власники даного ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ та всіх відповідних авторських прав не 
є власниками FFmpeg і відповідних авторських прав на FFmpeg. 
Тексти програм, що використовуються для компіляції двійкового коду включені в інсталяційний пакет даного 
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ у вигляді окремого архіву з ім'ям ffmpeg-3.0.2.tar.bz2. 
Звернутися до власників FFmpeg можливо за допомогою інформації на сайті https://www.ffmpeg.org/. 
Програмне забезпечення містить код Autodesk® FBX®, розроблений компанією Autodesk, Inc. Copyright 2018 
Autodesk, Inc. Всі права захищені. Даний код надається «як є» і Autodesk, Inc. відмовляється від будь-яких 
гарантій, будь то явних або маються на увазі, в тому числі, але не обмежуючись гарантією якості товару і 
придатності, придатності для конкретної мети або непорушення прав третіх осіб. Ні в якому разі Autodesk, Inc. 
не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, випадкові, особливі, спеціальні або непрямі збитки 
(включаючи, але не обмежуючись, придбанням товарів або послуг, що їх замінюють; втрату використання, 
даних або прибутку, або переривання бізнесу), яким би чином вони не були заподіяні згідно будь-якої теорії 
відповідальності, будь то за контрактом, суворої відповідальності або правопорушенням (включаючи 
недбалість і ін.), які виникли внаслідок застосування такого коду. 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ  
Відповідно до умов цієї Угоди компанія Бріксіс надає Ліцензіату - кінцевому користувачеві невиключну 
непередавану ліцензію на наступне: 
 
ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ  
Ви можете використовувати і інсталювати одну копію ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, будь-яких його 
модернізованих, модифікованих і оновлених версій і доповнень (разом званих "Розширення") для однієї 
операційної системи, на одному комп'ютері і тільки з тими мовами написання, на які Ви придбали права. Щоб 



уникнути будь-яких сумнівів, якщо Ви не отримали попередньої письмової згоди компанії Бріксіс, Ви не можете 
інсталювати ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ на сервер або іншим чином розміщувати ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ в 
Інтернеті або будь-якої внутрішньої чи зовнішньої мережі таким способом, який дозволить кільком 
користувачам отримати доступ до однієї копії ПРОГРАМНОГО продукту, незалежно від того, чи здійснюється 
зазначений доступ одночасно або послідовно. 
 
ЗБЕРІГАННЯ / РЕЗЕРВНА КОПІЯ  
Ви можете зробити тільки одну (1) копію ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ для використання в цілях резервної копії 
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. 
 
НІЯКИХ ІНШИХ ЛІЦЕНЗІЙ  
Крім того ліцензії, яка в явно вираженому вигляді надана користувачеві цієї Угоди EULA, цією Угодою не 
надається ніяка інша ліцензія щодо патенту, авторських прав, комерційної таємниці чи інших прав на 
інтелектуальну власність ні в явному, ні в маються на увазі і ні в якому іншому виді , еквівалентному згідно 
будь-якої теорії еквівалентів. 
 

ОПИС ІНШИХ ПРАВ І ОБМЕЖЕННЯ  
На надану цією Угодою ліцензію накладаються такі обмеження: 
 
ОДНОЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ можна розділити і використовувати паралельно на більш ніж одному комп'ютері. 
Незважаючи на це умова, первинний користувач ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ може інсталювати одну (1) копію 
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ або на один домашній стаціонарний комп'ютер, або в один переносний комп'ютер, 
який використовується зазначеним первинним користувачем. 
 
ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ АБО КОРПОРАТИВНІЙ ЛІЦЕНЗІЇ  
У разі мережевого або корпоративного ліцензування ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ може використовуватися в 
конкурентному режимі - для мережевої ліцензії, за допомогою локальної мережі - по максимальній кількості 
одночасно активних користувачів, обмеженому числом місць в мережевий або корпоративної ліцензії. 

  
ЗАБОРОНА НА ВИКОРИСТАННЯ В ХМАРІ  
Даний ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ не може бути надано іншим користувачам, за ліцензією, за допомогою мережі 
Internet, хмарної технології або будь-який інший технології. Використання даного продукту в хмарі 
дозволяється тільки на платформі Bricsys за окремою угодою. 
 
ОБМЕЖЕННЯ НА ЗВОРОТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, ДЕКОМПІЛЮВАННЯ І РОЗБИРАННЯ 

Ви не можете здійснювати модифікацію, зворотне проектування, декомпілювання і розбирання ПРОГРАМНОГО 
ПРОДУКТУ, за винятком тих випадків і в тій мірі, в якій така діяльність в явному вигляді дозволена чинним 
законодавством і потрібно для забезпечення функціональної сумісності з іншими незалежно створеними 
програмними продуктами, або яким- або іншим чином обговорена в законі. Незважаючи на вищевказане, слід 
мати на увазі, що ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ліцензується як єдиного об'єкта. І його частини не можуть бути 
відокремлені для використання в інших комп'ютерах. 
 
ЗАБОРОНА ПЕРЕУСТУПКИ І ПЕРЕДАЧІ  
Ви не маєте права надавати субліцензії, продавати, здавати в оренду, передавати або іншим чином 
передавати свої права, що визначаються цією Угодою, без попередньої письмової згоди компанії Бріксіс. 
Компанія Бріксіс не повинна необґрунтовано відмовляти в такій згоді або затримувати його дачу в разі зміни 
контролюючої сторони або власника компанії, якій було видано ліцензію на ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. 
 
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ  
Не відмовляючись від будь-яких інших своїх прав, компанія Бріксіс може припинити дію цієї Угоди ЕULA, якщо 
Ви порушили його умови. В такому випадку Ви згодні знищити всі копії ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ та його 
складових частин. Належне функціонування ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ вимагає використання Ліцензійного 
ключа, який може мати обмежений термін дії. Ваше право використовувати Програмний ПРОДУКТ закінчується 
відразу ж після закінчення терміну дії відповідного Ліцензійного ключа. Ліцензіат - кінцевий користувач 
повинен продовжувати дотримуватися умов Угоди ЕULA після закінчення терміну дії Ліцензійного ключа. 
 
РОЗШИРЕННЯ  
Якщо ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ маркований або іншим чином ідентифікований компанією Бріксіс як Розширення 
(в значенні, визначеному вище), Ви повинні мати належну ліцензію на використання продукту, 

ідентифікованого компанією Бріксіс як Розширення, яка відноситься саме до Розширенню, щоб мати право 
використовувати розширений ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, маркований або іншим чином 
ідентифікований компанією Бріксіс як Розширення, замінює або доповнює ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, який є 
основою для Вашого права використовувати зазначене Розширення. Ви можете використовувати відповідний 
розширений ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ тільки відповідно до умов цієї Угоди ЕULА. Якщо ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ є 
Розширенням або частиною пакету програм, на який Ви отримали ліцензію як на єдиний продукт, Розширений 
ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ може використовуватися Вами тільки як частина цього єдиного програмного пакету і 
не може використовуватися окремо від інших систем. 
 
ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО НАБОРУ ДАНИХ  
Якщо ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ має вбудовані обмеження, що не дозволяють створювати або редагувати набори 
даних певного типу (це зазвичай відноситься до версій 'LIТЕ' ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ), Ви не повинні 



обходити це обмеження, використовуючи інші набори даних, відмінні від наборів даних, на які накладено 
обмеження і які були поставлені разом з ПРОДУКТОМ. Такий ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ з обмеженнями 
поставляється за нижчою ціною на увазі його обмежень, що накладаються на набори даних. Зважаючи на це, 
щоб отримати права використовувати набори даних без обмежень, Ви повинні провести оновлення до версії 
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, що не містить обмежень. 
 
ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ ПРО ЕКСПОРТ  
Ви згодні і засвідчуєте, що Ви не будете експортувати і реекспортувати ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ в країну, для 
особи або компанії, щодо яких існують обмеження з експорту з США. Ви безумовно згодні не експортувати і 
реекспортувати ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ в країну, на яку США наклали ембарго або обмеження з експорту 
товарів і послуг, включаючи, зокрема Кубу, Іран, Ірак, Лівія, Північна Корея, Судан і Сирію. 
 
ВІДШКОДУВАННЯ  
ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ і все його Розширення повинні використовуватися так, як це вказано в цій Угоді ЕULА і 
відповідно до документації, що супроводжує ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ і Розширення. Ви несете відповідальність 
за те, потрібно чи отримати додаткові ліцензії на авторські права, патенти або інші ліцензії, і отримати будь-які 

такі ліцензії. Ви згодні захистити, забезпечити компенсацію і захистити компанію Бріксіс, її посадових осіб, 
акціонерів, директорів і працівників від будь-яких втрат, збитків, штрафів і витрат (в тому числі від витрат, 
пов'язаних з виплатою винагород адвокатам і судовими витратами), що випливають і пов'язаних з претензіями 
до того, що Ви закодували, стиснули, скопіювали або передали матеріали (відмінні від матеріалів, наданих 
компанією Бріксіс), пов'язані з ПРОГРАМНИМ ПРОДУКТОМ або його розширення, в порушенні прав третьої 
сторони або в порушенні будь-якого закону. Якщо Ви ввозите ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ або Розширення зі 
Сполучених Штатів, Ви повинні забезпечити компанії Бріксіс відшкодування і захистити її від будь-яких 
претензій щодо імпортних і експортних мит або інших претензій, пов'язаних із зазначеним імпортом. 

 

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ 

 
КОМПЕНСАЦІЇ ЗАМОВНИКУ  
Під час обмеженого гарантійного періоду в (1) рік для BricsCAD і (30) днів для SHAPE повна відповідальність 
компанії Бріксіс і її постачальників і Ваша виняткова компенсація укладається за власний розсуд компанії 
Бріксіс, або (а) повернення коштів, що сплачуються Вами за ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ , якщо вони дійсно 
сплачені, або (b) заміна шляхом надання права на повторну завантаження ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, який не 
відповідає обмеженою гарантії компанії Бріксіс. Обмежена гарантія втрачає свою силу, якщо пошкодження 
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ є наслідком аварії, непередбаченого або неправильного використання. Будь-яка 
заміна ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ гарантується протягом решти первісного терміну гарантії або 30 (тридцяти) 
днів, в залежності від того, який з цих тимчасових інтервалів більше. 
 
НІЯКИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ  
ОСКІЛЬКИ ГАРАНТІЇ, ПРЕДСТАВЛЕНІ ВИЩЕ, МАЮТЬ ВИКЛЮЧНО ХАРАКТЕР, ЗАМІНЮЮТЬ ВСІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, 
ВИРАЖЕНИХ ЯВНО І МАЄ НА УВАЗІ, І ДІЮТЬ В МАКСИМАЛЬНО МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОМ, КОМПАНІЯ 
БРІКСІС ТА ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ВСІ ІНШІ ГАРАНТІЇ ТА УМОВИ, ЯК ВИРАЖЕННЯ ЯВНО, 
ПРИМІРНИК І В ТОМУ ЧИСЛІ, ОКРІМ ВСЬОГО ІНШОГО ЯКИХ МОЖЛИВИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ПЗ ПРИДАТНОСТІ 
ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ, ПО ПРАВУ ВЛАСНОСТІ І НЕПОРУШЕНИМ 
ПАТЕНТНИХ ПРАВ ЩОДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ І НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ПОСЛУГ ПО 
ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ. ЗАЗНАЧЕНІ ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ СУВОРО ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА. ВИ 
МОЖЕТЕ МАТИ І ДОДАТКОВІ ПРАВА, ЗАЛЕЖНО ВІД ДЕРЖАВИ І ЗАКОНОДАВСТВА. 
 
ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ВИНЯТКОМ СМЕРТІ ТА ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ, І У ВСІХ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЇ ЗАКОНОМ, КОМПАНІЯ 
БРІКСІС АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ БУДУТЬ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ 
СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ, СПЕКУЛЯТИВНІ, ШТРАФНІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО ВТРАТИ ХАРАКТЕРУ (У 
ТОМУ ЧИСЛІ , КРІМ ВСЬОГО ІНШОГО, ЗБИТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВТРАТОЮ ДОХОДІВ ВІД БІЗНЕСУ, ПЕРЕРИВАННЯ 
ДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ВТРАТОЮ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗБИТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВТРАТОЮ ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ, 
ВІДМОВОЮ АБО ВИХОДОМ З ЛАДУ КОМП'ЮТЕРА АБО БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ВТРАТАМИ) 
ПОНЕСЕНИХ ЛІЦЕНЗІАТОМ - КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ТРЕТЬОЇ СТОРОНОЮ І 
ВИПЛИВАЮТЬ З ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, 
ДОКУМЕНТАЦІЮ АБО БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ СУПРОВІДНИЙ МАТЕРІАЛ, АБО З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО 
НЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГ ПО ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЯ БРІКСІС АБО ЇЇ 
ПОСТАЧАЛЬНИКИ БУЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ПОВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ БРІКСІС ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЕULА ПОВИННІ ОБМЕЖУВАТИ В БУДЬ-ЯКОМУ 
ОКРЕМОМУ РАЗІ АБО СУКУПНОСТІ ДЕСЯТЬМА ДОЛАРІВ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ (10,00 ДОЛ. США). ЛІЦЕНЗІАТ - 
КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ ПРИЙМАЄ УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ З РОЗУМІННЯМ ТОГО, ЩО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
КОМПАНІЇ БРІКСІС ОБМЕЖЕНА, ПРИ ЦЬОМУ ЦІНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ, КАЛЬКУЛЮВАТИ, І БУДУТЬ 
КАЛЬКУЛЮВАТИ ВІДПОВІДНО, І ЩО ЛІЦЕНЗІАТ - КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ В МАЙБУТНЬОМУ МОЖЕ ЗМЕНШИТИ 
СВІЙ РИЗИК, ПРИЙНЯВШИ ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТРАХУВАННЯ . ЛІЦЕНЗІАТ - КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ 
ЗГОДЕН ПОМ'ЯКШИТИ БУДЬ-ЯКІ МОЖЛИВІ ЗБИТКИ І ВТРАТИ, ОСКІЛЬКИ ДЕЯКІ ДЕРЖАВИ ТА ЇХ 
ЗАКОНОДАВСТВА НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ТАКИМ ЧИНОМ, 
ВИЩЕЗГАДАНІ ОБМЕЖЕННЯ НЕ СТОСУЮТЬСЯ У ВАШОМУ РАЗІ. 

 

ІНШЕ 



ВИБІР ЗАКОНОДАВСТВА  
Ця Угода EULA регулюється законодавством Бельгії, за винятком його підходу до колізії правових норм. 
Використовуючи ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, Ви згодні на що відноситься до Вас виняткову юрисдикцію 
Державного федерального суду в Генті, Бельгія. 
 
ПЕРЕВІРКА  
Компанія Бріксіс зберігає за собою право проводити аудити для перевірки дотримання умов цієї Угоди ЕULА 
Ліцензіатом - кінцевим користувачем. 
 
ПОДІЛЬНІСТЬ  
Якщо будь-яка умова цієї Угоди визнано компетентним судовим органом недійсним, незаконним або 
нездійсненним, таку умову має бути відокремлене від цієї Угоди, при цьому всі інші умови повинні по -, як і 
раніше мати повну юридичну силу. 
 
ЗАГОЛОВКИ 

Для цілей цієї Угоди заголовки використовуються тільки для зручності і ні в якій мірі не можуть скасовувати 
або змінювати будь-які умови. 
 
ВІДМОВА ВІД ПРАВ 

Відмова компанії Бріксіс від своїх прав щодо будь-якого невиконання або порушення цієї Угоди зовсім не 
означає її відмову від прав щодо будь-якого іншого подальшого невиконання або порушення. За винятком 
порушення прав власності компанії Бріксіс на ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, жодне судове дію, в будь-якій формі, що 
випливає з цієї Угоди, не може бути порушено будь-якою Стороною більш ніж через два (2) роки після 
виникнення підстави для її порушення. 
 
МОВА 

Сторони запросили, щоб ця Угода EULA було записано українською мовою.  



ANNEX 1 – BRICSYS 24/7 SERVICE AGREEMENT 

 

This service agreement, including its annexes (“Agreement”), effective as of the date on which you agreed to it 

online (the “Effective Date”), is entered into by and between Bricsys NV with principle place of business at Bellevue 

5/201, B-9050 Ghent, Belgium (“Bricsys”) and you as a registered representative on behalf of the single entity 

(“Licensee”) indicated as contractual party and named and further described with its principle place of business 

when registering for the Bricsys 24/7 Service or at an earlier occasion. By registering for and/or using Bricsys 24/7, 

the Licensee agrees to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to the terms of this 

Agreement, do not use Bricsys 24/7. 

1.0 Bricsys 24/7 

2.0  

1.01 Bricsys 24/7 is Bricsys’ Internet environment made available to Licensee as a hosted service, containing all 

necessary software and hardware to enable Licensee and its project partners to exchange, access, edit, 

view, send and receive project information.  

1.02 Bricsys 24/7 is made available in a full version (including all functionalities) and a limited version (with 

limited functionalities). In order to subscribe to the full version of Bricsys 24/7, please contact Bricsys at 

info@bricsys247.com. This Agreement only applies to the limited version of Bricsys 24/7. 

1.03 Bricsys 24/7 is either (i) paid for by Licensee on a yearly subscription basis, or (ii) free of charge (for the 

time being and until further notice) up to 1 GB of storage space if Licensee holds an active and valid 

maintenance agreement for BricsCAD software. 

2.00 Applicable Use-Policy 

 

2.01 During the Term of the Agreement, Bricsys provides Bricsys 24/7 to Licensee and allows it and its users to 

use Bricsys 24/7 exclusively for the management of its own projects. Within – and limited to – those 

projects, Licensee can assign user-rights to its users.  

2.02 Licensee is not allowed to commercialize or distribute Bricsys 24/7. In the event that Licensee would 

charge other users to which Licensee assigns access rights for using Bricsys 24/7 as a contribution in the 

cost of Bricsys 24/7, then the total amount charged by Licensee on a yearly basis shall be no more than 

the amount payable to Bricsys for the respective year. All other amounts obtained from third parties for 

the use of Bricsys 24/7 will be in conflict with Bricsys’ rights. Bricsys reserves all rights to obtain 

compensation for and to undertake legal action against such infringements of its rights and its 

components, including copyrights of the used software.  

2.03 Licensee represents and warrants that (a) Licensee is the owner, licensor, or authorized user of all content; 

and (b) Licensee will not upload, record, publish, post, link to, or otherwise transmit or distribute content 

that: (1) advocates, promotes, incites, instructs, assists or otherwise encourages violence or any illegal 

activities; (2) infringes or violates the copyright, patent, trademark, service mark, trade name, trade 

secret, or other intellectual property rights of any third party or Bricsys 24/7, or any rights of publicity or 

privacy of any party; (3) attempts to mislead others about Licensee’s identity or the origin of a message or 

other person or entity, or is otherwise materially false, misleading or inaccurate; (4) promotes, solicits or 

comprises inappropriate, harassing, abusive, profane, defamatory, hateful, libelous, threatening, obscene, 

indecent, vulgar, pornographic or otherwise objectionable or unlawful content or activity; (5) is harmful to 

minors; (6) contains any viruses, Trojan horses, worms, time bombs, or any other similar software, data, 

or programs that may damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept, or expropriate any 

system, data, Information, or property of another; or (7) violates any law, statute, ordinance, or regulation 

(including without limitation the laws and regulations governing export control, unfair competition, 

anti-discrimination, or false advertising). 

3.00 Fees – Invoice – Payment 
 

3.01 Licensee recognizes that, prior to using Bricsys 24/7, fees are applicable and payable as specified on the 

Bricsys 24/7 website. 

 Bricsys will invoice the fees at the start of each Renewal Term and will send a copy of the invoice by email 

and/or regular mail. All payments due by Licensee on the basis of this Agreement are exclusive of federal, 

local, value-added and any other sales taxes. Licensee agrees to bear and to be responsible for the 

payment of all such charges with relation to the Agreement or any services provided hereunder, with the 

exception of taxes based upon Bricsys’ net income. All amounts due hereunder shall be increased with any 

taxes withheld by any foreign government. 



Licensee will pay the invoices and taxes within 30 days after the invoice date. In the event that invoices 

are overdue Licensee recognizes that Bricsys has the right to temporarily suspend the Bricsys 24/7 service, 

30 days after having sent a notice of default by registered mail, for all Licensees projects until all invoices 

are fully paid. 

The temporary suspension does not affect Bricsys’ right to full payment. Interest shall be due by Licensee 

on any late amount computed on a daily basis for each day that the payment is late, at the maximum 

annual rate allowed by law. In the event Bricsys refers Licensee’s overdue account to a collection agency or 

its attorneys, Licensee shall be responsible for all collection costs and expenses. 

3.02 At the start of each Renewal Term, Bricsys can increase the applicable fees with a maximum of 5% of the 

fees of the then ending term. In such case Bricsys will send a notification to Licensee no later than 30 

working days before the renewal date.  

3.03 The use of Bricsys 24/7 up to 1 GB of storage space is free of charge (for the time being) if Licensee holds 

an active and valid maintenance agreement for BricsCAD software. 

 

4.00 Support 

 

 4.01 Bricsys will make, to the best of its intentions, support available to Licensee.  

4.02 By preference, support or feature requests are posted in the support area on the Bricsys 24/7 website: 

https://www.bricsys247.com/en-intl/support/. In order to give accurate support, a complete and clear 

description of the support issue needs to be provided.  

4.03 The Bricsys 24/7 support division is reachable on business days (Monday through Friday with the exclusion 

of public holidays) during normal office hours. In exceptional cases (production system down) Bricsys will 

make reasonable efforts out of the regular business hours to fix the reported problem. 

 5.00 Term and Termination 

 

5.01 The Term of this Agreement shall commence on the Effective Date and, unless terminated earlier pursuant 

to the terms of this Agreement, shall continue in full force and effect for twelve (12) months (the “Initial 

Term”). This Agreement shall automatically renew for successive, additional twelve (12) month terms 

each, (a “Renewal Term”, and collectively with the Initial Term, the “Term”), unless either party gives the 

other party written notice of non-renewal at least thirty (30) days before the expiration of the then current 

term.  

5.02 If the use of Bricsys 24/7 is free of charge, the Term of this Agreement shall commence on the Effective 

Date and, unless terminated earlier pursuant to the terms of this Agreement, shall continue in full force 

and effect as long as the maintenance agreement concluded by Licensee for its BricsCAD software shall 

remain in effect.  

5.03 Termination by Bricsys: 

5.03.1 Bricsys may interrupt the Bricsys 24/7 service and/or terminate this Agreement, in its sole discretion, 

without prior notice and without incurring any liability, upon its good faith belief as to the occurrence of 

one or more of the following events; provided, however, that Bricsys shall have no duty to, and shall not 

monitor or review any use of Bricsys 24/7 by the Licensee: 

- if Licensee’s use of Bricsys 24/7 violates any international, federal, state or local law or regulation; 

- if Licensee violates any term or condition of this Agreement, including timely payment of any amount 

due under this Agreement; 

- if Bricsys reasonably suspects unlawful, fraudulent, abusive, or immoral use of Bricsys 24/7;  

- if a petition in bankruptcy or arrangement proceedings have been filed by or against the Licensee, or 

the Licensee has taken advantage of any law relating to insolvency; or 

- if Licensee downgrades the Bricsys 24/7 service or the products linked to the service. 

5.03.2 Bricsys may terminate this Agreement at any time without penalty and without incurring any liability for 

any reason or no reason, upon six (6) months prior written notice. In such event Bricsys shall at its own 

https://www.bricsys247.com/en-intl/support/


expense return to Licensee (on CD, DVD or external hard disk) all project and company data of Licensee 

hosted on Bricsys 24/7 as well as any prepayment for Bricsys 24/7 in proportion to the days of the 

concerned Initial or Renewal Term during which the service was no longer available (unless the termination 

was based on Licensee’s breach or default hereunder) and no party shall have further claims against the 

other. 

5.03.3  If the use of Bricsys 24/7 is free of charge, Bricsys may terminate this Agreement at any time without 

penalty and without incurring any liability for any reason or no reason, upon two (2) months prior written 

notice. In such event Licensee may request Bricsys to return to Licensee at Licensee’s expense (on CD, 

DVD or external hard disk) all project and company data of Licensee hosted on Bricsys 24/7 and no party 

shall have further claims against the other with respect to Bricsys 24/7. 

6.00 The Bricsys 24/7 service 
 

6.01 The Bricsys 24/7 service includes a basic storage space as specified on the Bricsys 24/7 website. The 

Licensee can request additional storage space, in which case the yearly fee shall be adjusted as specified 

on the Bricsys 24/7 website. 

6.02 If the use of Bricsys 24/7 is free of charge and Licensee wishes to obtain more storage space than the 

included storage space of 1 GB, Licensee can request additional storage space, in which case the yearly fee 

shall be adjusted as specified on the Bricsys 24/7 website and a yearly fee as specified on the Bricsys 24/7 

website will be charged to Licensee. 

6.03 From time to time Bricsys can modify the features of Bricsys 24/7 at its own discretion. 

6.04 Bricsys will take all reasonably possible precautions to perform the Bricsys 24/7 service in a professional 

manner consistent with industry standards reasonably applicable to such service (the Bricsys 24/7 security 

procedures are described at https://www.bricsys.com/en-intl/247/features/cloud-security/). At the same 

time, Licensee acknowledges and agrees that Bricsys assumes no responsibility and shall incur no liability 

for delays or interruptions in the services due to strikes, riots, floods, fires, mechanical or electrical 

equipment failures, downed telephone lines, telecommunication problems, power failure, or any cause 

beyond the control of Bricsys or not caused by the fault or negligence of Bricsys, and that Bricsys shall not 

be required to supply the services while any such delay or interruption continues. 

6.05 Bricsys shall only use industry-certified third party data centers and internet providers which guarantee 

that their services will be provided 24 hours a day, each calendar day of the year, during the Term of this 

Agreement. Power availability shall be guaranteed by the used third party data centers at 99,99% per 

calendar month. Internet connection shall be guaranteed by the used internet service providers at 99,99% 

per calendar month. 

6.06 Data protection and privacy rules are agreed between parties in Annex A (‘Bricsys 24/7 Data Processing 

Addendum’) – where Bricsys acts as data processor – and governed by Bricsys’ privacy policy (available at 

https://www.bricsys.com/en-eu/privacy/) – where Bricsys acts as data controller. 

7.00  Limitation of Liability 
 

7.01 To the extent permitted by applicable law, in no event shall Bricsys or its subsidiaries or licensors be liable 

to Licensee for any indirect, special, consequential, incidental, multiple, punitive, exemplary, speculative or 

similar damages (including, without limitation, lost profits, loss of opportunity or costs of substitute 

products or of recomposing/recollecting data), even if advised of the possibility thereof.  

7.02 In no event the liability of Bricsys for damages as a consequence of a failure to guarantee power 

availability or Internet connection, as defined in article 6.00, will exceed the liability of the third party data 

center or the third party internet provider in its relation with Bricsys, based on the failure at hand. 

7.03  In case of direct damages, Bricsys’ liability will be limited to repair in species (redelivery of service). In no 

event the liability of Bricsys will exceed the price paid by Licensee for the product or service (on a yearly 

basis) causing the liability, and, if the use of Bricsys 24/7 is free of charge, the amount of 1,000 EUR. 

7.04 The foregoing limitations of liability shall apply regardless of the cause of action under which such damages 

are sought and the existence of claims or suits against more than one of Bricsys deliverables licensed 

under this Agreement shall not enlarge or extend the limitation. 

 

7.05 Licensee will hold Bricsys harmless for any amounts Bricsys must pay to any third party as a consequence 

of any shortcoming, fault or mistake committed or neglected by Licensee. 

https://www.bricsys.com/en-intl/247/features/cloud-security/
https://www.bricsys.com/en-eu/privacy/


8.00  Severability 
 

If any provision of this Agreement is held to be invalid by a court or competent authority, the remaining provisions 

will continue to remain in full force and effect. The parties agree to replace any invalid provision with a valid 

provision, which most closely approximates the intent and economic effect of the invalid provision. 

9.00  No Waiver 
 

The waiver by either party of any claims or rights deriving from a breach of any provision of this Agreement by the 

other will not operate or be interpreted as a waiver of any claims or rights deriving from any other or subsequent 

breach. All waivers must be in writing. 

10.00  Governing Law and Settlement of Disputes 
 

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Belgium. The courts of Ghent 

(Belgium) have exclusive jurisdiction. 

 

ANNEX A: BRICSYS 24/7 DATA PROCESSING ADDENDUM 

Definitions and Interpretation 
Capitalized terms used, but not defined, in this Data Processing Addendum are defined in the Agreement of which 

this Data Processing Addendum forms an integral part. The other capitalized terms used in this Data Processing 

Addendum shall have the following meaning: 

“Controller”, “Processor”, “Personal Data”, “Data Subject”, “Personal Data Breach”, “Process/Processed/Processing” 

shall have the meaning as defined in Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 

(repealing Directive 96/46/EC) (hereinafter also referred to as “GDPR”). 

“DPA” means this Data Processing Addendum together with its annexes. “Sub-processor” means any Processor 

(including any third party excluding a person working under the authority of Bricsys) appointed by or on behalf of 

Bricsys, or its Sub-processor, to Process Personal Data on behalf of Bricsys in connection with the Agreement. 

Object of this DPA 
To the extent that Bricsys, acting as a Processor, Processes Personal Data on behalf of Licensee, acting as a 

Controller, this DPA governs such Processing. For the purposes of this DPA, users and administrators linked to 

Licensee as detailed in the Agreement shall be considered to form an integral part of the Licensee and Licensee 

shall be responsible for its user’s and administrators’ compliance with this DPA. 

This DPA sets out the subject-matter and duration of the Processing, the nature and purpose(s) of the Processing, 

the types of Personal Data and categories of Data Subjects and the obligations and rights of the Licensee and 

Bricsys in relation to the Bricsys 24/7 service as further detailed in Annex I (Details of Processing). 

Duration and Termination 
The duration of the Processing is set out in the Agreement (see Art. 5.00 of the Agreement).  

Upon termination or expiry of this DPA, or at any earlier moment if the Processing of Personal Data is no longer 

relevant for the delivery of the Bricsys 24/7 service, Bricsys shall delete or return all the Personal Data to Licensee 

and delete existing copies unless a law or regulation requires storage of the Personal Data, without prejudice to 

Bricsys’ right to charge Licensee any costs for such archiving service. 

The provisions of this DPA which by their intent or meaning are intended to survive the termination of this DPA, 

including without limitation the provisions relating to non-disclosure, limitations of liability, indemnification and 

dispute resolution, shall survive the termination of this DPA. 

Data Protection 
Parties shall comply with the applicable data protection legislation, for their own account and sole responsibility, 

unless otherwise set out herein.  

Licensee shall ensure that the Processing of Personal Data in accordance with Licensee’s instructions will not cause 

Bricsys to be in breach of data protection laws and regulations. 



Where Personal Data is Processed by Bricsys in relation to the performance of this DPA, Bricsys shall: 

1. Instructions - Process the Personal Data only on documented instructions from Licensee as provided 

herein, unless required to do so by applicable laws and regulations to which Bricsys is subject. In such a 

case, Bricsys shall inform Licensee of that legal requirement before Processing, unless that law prohibits 

such information on important grounds of public interest; 
2. Need-to-know - provide Personal Data only to authorised persons (which shall include employees, agents, 

Sub-processors and subcontractors) on a need-to-know basis and ensure that persons authorised to 

Process the Personal Data have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate 

statutory obligation of confidentiality; 
3. Measures – taking into account the state of the art, the costs of implementation and the nature, scope, 

context and purposes of Processing as well as the risk of varying likelihood and severity for the rights and 

freedoms of natural persons, implement appropriate technical and organisational measures to ensure a 

level of security appropriate to the risk, taking into account in particular the risk of accidental or unlawful 

destruction, loss, alteration or unauthorised disclosure of or access to the Personal Data. A description of 

such measures can be found at: https://www.bricsys.com/en-intl/247/features/cloud-security/. Such 

measures may be updated by Bricsys; 
4. Sub-processors - based on the general authorisation to use Sub-processors hereby provided by Licensee, 

inform Licensee of any addition or replacement of Sub-processors, thereby giving Licensee the opportunity 

to object on reasonable grounds to such changes during a period of ten (10) days after which such 

Sub-processors shall be deemed to have been accepted. If Licensee objects to the addition or replacement, 

Bricsys shall be entitled to terminate this DPA and the Agreement and/or to suggest modifications to its 

modalities without penalty and without incurring any liability. Sub-processors engaged by Bricsys prior to 

entering into this DPA are accepted by Licensee. Where Bricsys engages a Sub-processor for carrying out 

specific Processing activities on its behalf, equivalent data protection obligations as set out in this DPA shall 

be imposed on that Sub-processor. Where that Sub-processor fails to fulfil its obligations under the data 

protection legislation, Bricsys shall remain liable to Licensee in accordance with the terms set out in this 

DPA; 
5. Assistance - taking into account the nature of the Processing, reasonably assist Licensee by appropriate 

technical and organisational measures, insofar as this is possible, for the fulfilment of Licensee's obligation 

to respond to requests for exercising Data Subject's rights, without prejudice to Bricsys’ right to charge 

Licensee any reasonable costs for such assistance. Bricsys shall promptly notify Licensee about any legally 

binding request by a Data Subject; 
6. Cooperation – reasonably assist Licensee in ensuring compliance with its obligations relating to the: 

security of the Processing, notification of Personal Data Breaches and data protection impact assessments 

and prior consultations taking into account the nature of Processing and the information available to 

Bricsys and without prejudice to Bricsys’ right to charge Licensee any reasonable costs for such assistance. 

The obligation to report or respond to a Personal Data Breach is not and will not be construed as an 

acknowledgement by Bricsys of any fault or liability with respect to the Personal Data Breach; 
7. Information & Audit - make available to Licensee all information reasonably necessary to demonstrate 

compliance with the obligations laid down in this DPA and, no more than once per calendar year, allow for 

and contribute to audits, including inspections, subject to the following conditions:  
• Licensee must request an audit or inspection in writing and with prior notice of thirty (30) calendar 

days and instruct acknowledged audit professionals at its own expense to execute such audit. Audit 

professionals shall treat all information obtained or received from Bricsys confidentially and shall, at 

Bricsys’ request, sign a confidentiality agreement;  
• Licensee and each of its mandated auditors shall avoid causing any damage, injury or disruption to 

Bricsys’ premises, equipment, personnel and business in the course of an audit or inspection. Prior to 

the audit or inspection, Parties shall agree on the process and scope of the audit or inspection; 
• Licensee shall limit the audit or inspection to the aspects provided for in this DPA. An audit or 

inspection may not cover any Data Processing operations performed by Bricsys for other licensees.  
Licensee shall promptly notify Bricsys with information regarding any non-compliance discovered during 

the course of an audit or review of provided information. The Licensee agrees to provide Bricsys with a 

draft of the audit or inspection report for review. Bricsys is entitled to propose any amendments and add 

management comments to this draft before Licensee establishes the final version. 

8. Inform Licensee if, in its opinion, an instruction infringes applicable data protection legislation. A lack of 

notification by Bricsys shall not affect the liability of Licensee towards Bricsys due to the unlawful 

instruction; 

Transfer - Personal Data Processed in the context of this DPA may be transferred to a country outside the European 

Economic Area without the prior written consent of Licensee, where Bricsys ensures that appropriate safeguards are 

in place for such transfer or an adequate level of protection is guaranteed. 

Liability and Indemnification 

https://www.bricsys.com/en-intl/247/features/cloud-security/


Each Party will indemnify, defend and hold the other Party harmless against any and all claims, damages and costs 

(including reasonable attorney’s fees) arising from, related to, or connected with any claims related to a violation of 

its obligations under this DPA or under the applicable data protection legislation. 

The liability and indemnification obligation of Bricsys shall be limited to the liability restrictions and cap as stipulated 

in the Agreement (see Art. 7.00 of the Agreement). 

Miscellaneous Provisions 
If you are agreeing to this DPA for use of the Bricsys 24/7 service by an organization, you are agreeing on behalf of 

that organization. You guarantee to have the authority to bind that organization to these terms. 

This DPA contains the entire agreement and understanding between the Parties with respect to the subject matter 

hereof and supersedes and replaces all prior agreements or understandings, whether written or oral, with respect to 

the same subject matter still in force between the parties. 

The provisions of the Agreement shall be applicable to this DPA, in case of conflict the provisions of the DPA shall 

prevail. 

Annex I: Details of Processing 
 

The duration of the Processing 
The duration of the Processing is set out in this DPA. 

The subject-matter of the Processing 
The subject-matter of the Processing is set out in this DPA and relates to the Bricsys 24/7 service. 

The types of Personal Data to be Processed 
The user materials may contain Personal Data, such as text, images, computer-aided designs, electronic data which 

may include identification data, contact data, or any other type of Personal Data. 

The categories of Data Subjects to whom the Personal Data relates 
The Personal Data may relate to Licensee, users, administrators, individuals collaborating or sharing with these 

users or Licensee and or any other Data Subject to whom the user content may relate. 

The nature and purpose of the Processing 
Bricsys may Process Personal Data on behalf of Licensee through i.a. recording, storage, adaption, transmission & 

dissemination, in provision of the Bricsys 24/7 service. 

 

 

 

 

 
 

 


