
1. SOPIMUSOSAPUOLET 
Toimittaja Progman Oy, Y-tunnus 2076519-0, osoite Aurakatu 8, 20100 Turku. 
Asiakas ilmoittaa tietonsa täyttämällä lomakkeen. 

 
2. SOPIMUKSEN KOHDE 
Sopimuksen kohteena on opiskelijoille tarkoitettu ohjelmisto MagiCAD EDU Master Suite, Stand Alone license (ei 
sisällä Sprinkler –ohjelmaa) 
Sopimus on määräaikainen. Asiakkaalla on velvollisuus esittää Toimittajalle voimassa olevan opiskeluoikeuden 
osoittava opiskelutodistus. Asiakkaalle toimitetaan viimeisin versio.    

 
3. OHJELMISTOA  KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT 
Tämän sopimuksen kohteena oleva ohjelmisto (opiskelijalisenssi) on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan opiskelijan 
omaan yksityiseen käyttöön. Ohjelmiston käyttäminen kaikenlaiseen kaupalliseen hyödyntämiseen  omaksi tai 
kolmannen tahon hyödyksi on ehdottomasti kielletty. Ohjelmistoa ei ole lupa hankkia oikeushenkilön (esimerkiksi 
yritys tai yhdistys) nimiin eikä käyttää oikeushenkilön toimintaan, vaikka todellinen käyttäjä itse olisi opiskelijalisenssin 
hankkimiseen ja käyttöön oikeutettu opiskelija. 
Asiakas sitoutuu siihen, ettei myy, vuokraa, lainaa tai muulla tavoin luovuta sopimuksen kohteena olevaa ohjelmistoa, 
sen päivitysversioita tai ohjelmistoon liittyviä käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista 
lupaa. 
Ohjelmistoa saa käyttää vain yhdessä tietokonelaitteistossa kerrallaan, ellei Toimittaja ole myöntänyt tätä laajempaa 
käyttöoikeutta Asiakkaalle. Tällöin asiakkaalla on oikeus käyttää sopimuksen kohteena olevaa ohjelmistoa vain 
Toimittajan myöntämien kokonaiskäyttöoikeuksien määrän osoittamassa laajuudessa. 
Ohjelmiston ja sen oheismateriaalin kopioiminen millä tahansa teknisellä menetelmällä ilman Toimittajan kirjallista 
lupaa on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. 
Asiakkaalla on oikeus ottaa ohjelmistosta tarpeelliset varmuuskopiot vain ohjelman säilyttämistä varten. 
Asiakkaalla ei ole oikeutta tutkia, purkaa, muuttaa, tai kiertää Ohjelmiston sisäistä taikka ulkoista kopiosuojausta. 
Mikäli Asiakas rikkoo ohjelmiston yllä mainittua edelleenluovutuskieltoa, on Toimittajalla oikeus vaatia asiakkaalta 
sopimusrikkomuksesta korvausta, jonka määrä vastaa ohjelmiston normaalihintaisten lisensssin kokonaishintaa 
kolminkertaisena. 
 
4. TOIMITUSTAPA JA AIKA 
Sopimuksen kohde toimitetaan sähköpostitse 7 päivän kuluessa tämän toimitussopimuksen vastaanottamisesta 
lukien, ellei toisin sovita. 

 
5. KOULUTUS 
Tähän sopimukseen ei sisälly ohjelmiston käyttö- tai muu koulutus. Tällaisesta koulutuksesta sovitaan tarvittaessa 
erikseen. 
 

6. TUKI 
Opiskelijalisenssiin ei sisälly Toimittajan teknistä tukea.  

 

7. YLLÄPITO 
Tämän sopimuksen kohteena olevien ohjelmistojen ylläpidosta sovitaan erikseen. 

 

8. VASTUU VAHINGOSTA JA VASTUUN RAJOITUS 
Toimittaja vastaa ohjelmiston tai siihen liittyvän ylläpitopalvelun, konsultoinnin tai koulutuksen Asiakkaalle 
aiheuttamista välittömistä ja todistetuista vahingoista enintään 1 (yhden) euron saakka. 
Toimittaja ei vastaa ohjelmiston tai sen ylläpidon toimintaympäristölleen tai muille laitteille aiheuttamista vahingoista. 
Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista eikä muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. 
Toimittaja ei vastaa Asiakkaan toimintaympäristössä tapahtuneista Asiakkaan itsensä tai kolmannen tahon tekemien 
muutosten ja uudistusten aiheuttamista mahdollisista ohjelmiston toimintavirheistä tai niiden aiheuttamista 
välittömistä taikka välillisistä vahingoista. 

 
9. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO 
Tämä sopimus muodostaa sopimuksen kohteen ja sopimusosapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia käsittävän 
lopullisen kokonaisuuden ja syrjäyttää asiassa aikaisemmin käydyt suulliset välipuheet, kauppaneuvottelut ja muut 
sopimukset. Tämä sopimus kokonaisuudessaan tulee voimaan, kun Asiakas hyväksyy sopimusehdot lomakkeen 
lähettämisen yhteydessä.  

 

 


