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1. Használati engedély 

 

A DiDb szoftver és a DiDb Demo szoftver felhasználási jogainak kizárólagos tulajdonosa a Sectran 

Kft. (adószám: 14313965-2-16; cégjegyzékszám: 16-09-016061; Központi Iroda: 1033 Budapest, 

Szentendrei út 89-93.). 

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával Ön egy nem kizárólagos jogosultságot szerez arra, hogy a 

Sectran Kft. által üzemeltetett DiDb (Driver Intelligence Database) szoftver DEMO verzióját kipróbálja. 

A www.didb.eu vagy a https://landing.didb.eu/hu/landing-oldal-gyartoknak/ weboldalon történő demo 

hozzáférés igénylésével, vagy a demo szoftverbe történő belépéssel Ön jelen felhasználói feltételeket 

magára nézve kötelezően elfogadja.  

 

 

2. Felhasználási feltételek 

 
2.1.   A Demo verzió demonstrációs és oktatási céllal készült, az éles DiDb szoftver funkcióinak, 
moduljainak megismerésére és kipróbálására szolgál annak érdekében, hogy a felhasználó 
dönthessen az éles szoftver megvásárlásáról. 
 

2.2.   A Demo használatával Ön elfogadja, hogy köteles a DEMO szoftvert rendeltetés szerűen 

használni, nem többszörözi, nem módosítja és nem veti alá a belső felépítést feltáró elemzésnek, 

valamint a forráskód megismerésének céljával nem fejti vissza azt.   

2.3.  A Demo igénylése után Ön egy egyedi URL linket tartalmazó elektronikus levelet kap, az 

igényléskor megadott email címre. A link megnyitása után Önt automatikusan beléptetjük a Demo 

szoftverbe. Az első belépéstől számítottan Önnek 3 óra áll rendelkezésére, hogy a szoftver 

funkciót, moduljait áttanulmányozza és megismerje. Ha ez az idő nem elegendő, akkor a 3 óra 

letelte után Önnek jogában áll új hozzáférést igényelni, akár ugyanannak az email címnek a 

megadásával.  

2.4.  Ön nem használhatja a Demo szoftvert, vagy annak valamely részét bűncselekmény 
elkövetésére, vagy bűncselekmény elkövetésének megkísérlésére, illetve nem segítheti elő 
bűncselekmény, vagy más jogellenes, vagy károkozó cselekmény elkövetését. 
 
 

2.5. Jelen felhasználási feltételek elfogadásának bármely fél által kezdeményezett megszűnését 
követően Ön nem lesz jogosult a szoftverbe belépni és azt használni. 
 

2.6. Amennyiben Ön a jelen felhasználási feltételek bármelyik pontját megszegi, akkor Sectran 
Kft. jogosult az őt ért károk és veszteségek tekintetében jogorvoslatért folyamodni, ide értve az 
elmaradt üzleti hasznot, üzleti adatok és információk elvesztését. 
 
 
Budapest, 2018.02.20. 
 
Sectran Kft. 
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