Ліцензійна угода на право користування шрифтом Kobzar KS
Ця ліцензійна угода на право користування шрифтом Kobzar KS ( далі -"Угода") повинна бути повністю
прочитана Вами (далі - "Користувачем" або "Ви"/"Вами") до початку користування шрифтом Kobzar KS
Приватного Акціонерного Товариства «Київстар» (далі – "шрифти Kobzar KS" та "ПРАТ «Київстар»",
відповідно) .
Натискаючи на кнопку "Я згоден(на)" під завантаження шрифту Kobzar KS і використовуючи шрифти Kobzar
KS, Ви погоджуєтесь з умовами та положеннями цієї Угоди.
Ця Угода долучається до кожного скачування, яке здійснюється на сайті kobzar.kyivstar.ua (далі – Сайт), що
належить ПРАТ «Київстар».
1. НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

1.1. Відповідно до умов цієї Угоди ПРАТ «Київстар» надає Користувачеві невиключне (неексклюзивне)
безоплатне право на використання шрифту Kobzar KS (далі - Право використання шрифту Kobzar KS).
1.2. Користувач має право використовувати шрифт Kobzar KS при наступних умовах:
1.2.1. Ви можете використовувати шрифти Kobzar KS для створення графічних зображень, комп’ютерних
заставок, веб-сторінок, друкованої продукції, зображень на футболках тощо.
1.2.2. Ви можете включати шрифти Kobzar KS в будь-який документ, який Ви направляєте третім особам.
1.2.3. Розповсюджувати шрифти Kobzar KS лише за умови зазначення авторства ПрАТ «Київстар» на шрифти
Kobzar KS, зазначення назви «шрифти Kobzar KS» на всіх вихідних матеріалах, в яких використовується шрифт
Kobzar KS та посиланням на Сайт.
1.3. За жодних умов Ви не маєте права:
1.3.1.Включати шрифти Kobzar KS в програмне забезпечення чи комп’ютерне обладнання, в яких ці шрифти
будуть використовуватися покупцями таких товарів.
1.3.2. Проводити розбір, модифікувати або переробляти шрифти Kobzar KS.
1.3.3. Продавати, субліцензіювати шрифти Kobzar KS.
1.3.4. Використовувати шрифти Kobzar KS будь-яким чином, забороненим діючими законами і нормативними
документами (кожна з вищезгаданих дій далі іменується "Несанкціоноване використання").
1.4. Ви погоджуєтесь з тим, що несете повну відповідальність за будь-які збитки і витрати, що виникають в
результаті або у зв'язку з будь-яким вчиненим Вами Несанкціонованого використання шрифту Kobzar KS. Ви
зобов'язані негайно повідомляти ПРАТ «Київстар» про кожен випадок Несанкціонованого використання будьякою особою, про яку Вам стало відомо.
1.5. Доменне ім’я "kobzar.kyivstar.ua", торговельні марки (знаки для товарів та послуг), фірмові (комерційні)
найменування та/або доменні імена ПРАТ «Київстар», які використовуються ПРАТ «Київстар» на Сайті
("Товарні знаки"), є торговельними марками (знаки для товарів та послуг), фірмовими (комерційними)
найменуваннями та/або доменними іменами, які належать ПРАТ «Київстар». Крім того, весь зміст Сайту,
включаючи, серед іншого, Програмне забезпечення, зображення, картинки, графіку, фотографії, анімацію,
відео, музичні, звукові та текстові файли ("Зміст Сайту") належить компанії ПРАТ «Київстар» . Цим Ви визнаєте,
що використання шрифту Kobzar KS /Сайту не надає Вам жодних прав на Зміст Сайту та/або використання
Торговельних марок ПРАТ «Київстар» або будь-які їх частин. За жодних обставин Ви не маєте права
використовувати Зміст Сайту та/або Товарні знаки без попередньої письмової згоди ПРАТ «Київстар».
1.6. Ви гарантуєте, що будь-які імена або зображення, які ви використовуєте на Сайті або у зв'язку з
використанням шрифтом Kobzar KS (наприклад, ім'я користувача та зображення (аватар), не порушують прав
на інтелектуальну власність, конфіденційність або інших прав третіх сторін.
2. ЗАВІРЕННЯ І ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА
До початку, а також протягом всього терміну використання шрифту Kobzar KS Ви завіряєте, гарантуєте,
зобов'язуєтеся і виражаєте свою згоду з тим, що:
2.1. При наданні права користування шрифтом ПРАТ «Київстар» не несе жодної відповідальності перед Вами
за будь-які збитки, які пов’язані з реалізацією Вами права користування шрифтом Kobzar KS.
2.2. Ви користуєтесь Послугою на свій розсуд і на свій власний ризик.
2.3. Надаєте свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних про вас, які надаються та
використовуються при реєстрації акаунта Користувача на Сайті, а також на передачу такої інформації третім
особам згідно з чинним законодавством України.
3. ЗАБОРОНА НА ВИКОРИСТАННЯ
3.1 МОДИФІКАЦІЯ. Користувач не має права здійснювати спроби будь-яким чином модифікувати,
декомпілювати, детранслювати або проводити розборку шрифтів Kobzar KS.
3.2. ШТУЧНІ КОРИСТУВАЧІ (БОТИ). Використання штучного інтелекту, включаючи, серед іншого, «роботів», у
зв'язку з користуванням шрифтами Kobzar KS суворо заборонено. Всі дії, що виконуються Користувачем у

зв'язку з користуванням шрифтами Kobzar KS, мають здійснюватися особисто і тільки за допомогою
інтерфейсу користувача, доступного при використанні шрифтів Kobzar KS.
3.3. ОБМАН. У випадку, коли ПРАТ «Київстар» вважає, що Користувач брав участь або намагався взяти участь в
шахрайській, незаконній, несумлінній або неналежній діяльності при користуванні шрифтами Kobzar KS, ПРАТ
«Київстар» має право вдаватись до будь-яких необхідних заходів, включаючи, але не обмежуючись:
негайне блокування доступу до користування шрифтами Kobzar KS/Сайтом; розкриття такої інформації
(включаючи особу Користувача) фінансовим установам, компетентним органам і (або) будь-якій особі або
організації, які мають законне право на отримання такої інформації, і (або) порушення судового процесу
відносно такого Користувача.
4. ОБРАЗЛИВА ЛЕКСИКА АБО МАТЕРІАЛИ

4.1. Користувачеві забороняється розміщувати за допомогою шрифтів Kobzar KS будь-які незаконні,
непристойні, расистські, наклепницькі, дискредитуючі, загрозливі або інші матеріали, розміщення яких
порушує будь-який закон або в цілому носить образливий характер.
5. ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

5.1. Якщо Користувач порушує повністю або частково будь-яке положення цієї Угоди, ПРАТ «Київстар» зберігає
за собою право вдаватися до будь-яких необхідних заходів, включаючи: розривання цієї Угоди або будь-якої
іншої угоди з Користувачем; негайне блокування доступу такого Користувача до користування користуванням
шрифтами Kobzar KS/Сайтом; закриття акаунта Користувача на Сайті або на будь-яких інших сайтах, що
контролюються ПРАТ «Київстар».
5.2. Ви погоджуєтеся повністю звільнити від відповідальності, забезпечити захист і гарантувати
відшкодування ПРАТ «Київстар» відносно всіх скарг, вимог, зобов'язань, збитків і витрат, включаючи судові
витрати та будь-які інші витрати, незалежно від причин їх виникнення, які можуть бути понесені в результаті
Вашого повного або часткового порушення цієї Угоди.
6. БЕЗПЕКА І АКАУНТ КОРИСТУВАЧА

6.1. Доступ до кожного акаунта Користувача здійснюється за допомогою комбінації унікального
ідентифікатора користувача ("Ім’я користувача"), унікального і секретного пароля ("Пароль") та іншого
додаткового числового метода авторизації, який може вибрати Користувач ("Секретний код") (Ідентифікатор
користувача, Пароль та інші методи авторизації спільно іменуються "Облікові дані"). Користувач зобов'язаний
вибрати своє власне Ім’я користувача і Пароль відповідно до встановлених для цього правил.
6.2. Користувач погоджується нести особисту відповідальність за будь-яке використання шрифтів Kobzar KS ,
що здійснюється із застосуванням його Облікових даних, а також не розкривати Облікові дані будь-яким
особам та не дозволяти іншим особам користуватися шрифтами Kobzar KS через свій акаунт Користувача.
6.3. Користувач зобов'язаний в будь-який час зберігати секретність і конфіденційність своїх Облікових даних і
докладати всі зусилля для збереження такої секретності та конфіденційності. Користувач несе виняткову
відповідальність за будь-яке несанкціоноване використання Облікових даних, яке розглядатиметься як
виконане Користувачем. Будь-яка відповідальність, що виникає в зв'язку з цим, лягає на Користувача.
6.4. Користувач може мати лише один акаунт Користувача на Сайті і повинен користуватися шрифтами Kobzar
KS за допомогою цього єдиного акаунта. Користувачеві забороняється реєструвати декілька акаунтів на Сайті.
У випадку, якщо ПРАТ «Київстар» стане відомо про наявність додаткових акаунтів, відкритих Користувачем,
ПРАТ «Київстар» закриє ці додаткові акаунти без повідомлення.
7. СУПЕРЕЧКИ

7.1. Якщо Користувач хоче залишити скаргу, будь ласка, звертайтеся на адресу _____________________________.
8. ЗМІНИ

8.1. ПРАТ «Київстар» зберігає за собою право вносити зміни до цією Угоди в будь-який час без повідомлення
про таку зміну. Угода стане обов'язковою для Вас після того, як вона буде розміщена на Сайті. Тому ми
пропонуємо Вам регулярно відвідувати наш Сайт і перевіряти умови, що містяться в тій версії Угоди, яка має
силу на даний момент. Той факт, що Ви продовжуєте користуватися Сайтом, слугує підтвердженням Вашої
згоди з будь-якими змінами Угоди.
9. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО
9.1. Угода і будь-які питання, пов'язані з нею, регулюються і тлумачаться відповідно до чинного законодавства
України.
10. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

10.1. Шрифти Kobzar KS та супровідні матеріали захищені авторським правом і містять інформацію про
власника та комерційну таємницю, яка належить ПРАТ «Київстар». Ви несете юридичну відповідальність за
будь-яке порушення прав інтелектуальної власності, які належать ПРАТ «Київстар» яке спричинене чи стало
наслідком Вашого недотримання умов цієї Угоди.
11. РОЗІРВАННЯ УГОДИ
11.1. Ця Угода діє до моменту її розірвання. Ця Угода автоматично припиняє свою дію без попередження від
ПРАТ «Київстар», якщо Ви порушили умови, що викладені в цій Угоді, в тому числі шляхом закриття аканта
Користувача на Сайті. Після розірвання Ви повинні знищити всі письмові матеріали, шрифти Kobzar KS та всі
його копії, які перебувати в окремих частинах чи як одне ціле, в тому числі модифіковані копії, якщо такі
наявні. ПРАТ «Київстар» залишає за собою право припинити дію Угоди, шляхом розміщення відповідного
повідомлення на Сайті з визначенням дати припинення.
12. ОБМЕЖЕНІ ГАРАНТІЇ

12.1. ШРИФТ Kobzar KS НАДАЄТЬСЯ В ТАКОМУ ВИГЛЯДІ «ЯК Є». ПРАТ «КИЇВСТАР» НЕ ДАЄ ЖОДНОЇ ГАРАНТІЇ,
ВИСЛОВЛЕНОЇ ЧИ ТАКОЇ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ТА ПІДХОЖОСТІ ЦЬОГО ШРИФТУ
ПЕВНІЙ ЦІЛІ.
12.2. ПРАТ «КИЇВСТРА» НЕ НЕСЕ НІЯКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ПРЯМОЇ, НЕПРЯМОЇ, ВИПАДКОЇ ЧИ ІНШОЇ
ШКОДИ, ЯКА ВИНИКЛА В РЕЗУЛЬТАТІ ПЕВНИХ ДІЙ (В ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАТА МОЖЛИВОЇ ВИГОДИ, ЗБОЇВ В
РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВА, ВТРАТИ ДІЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ ТОМУ ПОДІБНЕ), ЯКА СТАЛАСЯ ЯК НАСЛІДОК
ВИКОРИСТАННЯ ЧИ НЕЗДАТНОСТІ ВИКОРИСТАТИ ШРИФТ Kobzar KS.
12.3. Незалежно від наших зусиль по наданню Вам права користування шрифтом Kobzar KS, що відповідає
найвищим стандартам якості, надійності та безпеки, ми не надаємо жодних гарантій того, що Ваше право
користування шрифтом Kobzar KS буде безперервним, своєчасним або не міститиме помилок, що дефекти
будуть виправлені або шрифти Kobzar KS та Сайт, не міститимуть віруси, помилки в програмному коді або інші
небезпеки.
12.4. ПРАТ «Київстар» зберігає за собою право за своїм власним розсудом призупинити, припинити,
модифікувати, видалити або доповнити шрифти Kobzar KS /Сайт з негайним набуттям чинності та без будьякого зобов'язання про надання Вам про це повідомлення, коли ми вважатимемо, що це необхідно зробити.

