
PARALLELS DESKTOP PRO LICENCA ZADMIRAL MARKETS UK
LTD

PRAVILA IN POGOJI
V veljavi od 1 septembra 2020

1. Splošno

1.1 Parallels Desktop za Mac (v nadaljevanju tudi »izdelek«)  je zunanja (tretja oseba)prenosljivo
tehnično programsko opremo, ki jo je razvila družba Parallels Inc., ki Admirals (v svojem
globalnempravne osebe, kot so Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus
inAdmirals AU Pty Ltd) strankam ponuja v skladu s tukaj opisanimi licenčnimi pogoji.

1.2 Parallels Inc. ima Licenčno pogodbo za končnega uporabnika, Pogoje uporabe in Izjavo o
zasebnosti, kijo mora vsak uporabnik izdelka prebrati, razumeti in sprejeti pred uporabo izdelka.

1.3 V skladu z veljavnimi licenčnimi pogoji se lahko izdelek uporablja na obeh praksah virtualnega
denarjaračuni (»Demo računi«) in računi za pravi denar (»Računi v živo«) vseh strank Admiralski so se
odločili za to ponudbo izdelkov.

1.4 Licenca za izdelek je na voljo upravičenim strankam Admirals brezplačno, če je strankavzdržuje
najmanj 3 000 evrov lastniškega denarja na pravem trgovalnem računa (tri tisoč evrov)  ali
enakovreden znesek vdrugo osnovno valuto računa v živo. Izpolnitev omenjenega minimalnega
lastniškega kapitala v na pravem trgovalnem računuzahteva je predmet diskrecijskega ročnega
pregleda, ki se opravi v 2 (dveh) delovnih dnehpo tem, ko je bila dosežena zahtevana raven
lastniškega računa in o tem se poročana Admirals,posebna zahteva za ciljno stran izdelka na spletnem
mestu Admirals prek povezave. Admirals bo stranko po podelitvi licence obvestil po e-pošti.

1.5 Admiral Markets ne sodeluje pri preprodaji plačanih licenc Parallels Desktop za
Mac;zato je licenca za izdelek stranki na voljo le, dokler se Admiral Markets podaljšalicenco
za izdelek.

1.6 Parallels Desktop za Mac je programska oprema, ki omogoča virtualizacijo strojne opreme za
Macintoshračunalniki.

1.7 Pred uporabo funkcij izdelka se vsak uporabnik spodbuja, da se seznanisami z
uporabniškim priročnikom za izdelek, ki ga na spletnem mestu ponuja Parallels Inc.
parallels.com. Poleg tega vsakega uporabnika izdelka spodbujamo, da preizkusi lastnosti
izdelkovin deluje na brezplačnem predstavitvenem računu pred uporabo izdelka z računi za
pravi denar.

1.8 Admirals ne more biti odgovoren za posledice nepričakovanega delovanjaIzdelek, ki bi lahko nastal
zaradi dejanj ali opustitev dejanj družbe Parallels Inc. ali Admiralsnezadostno poznavanje operativnih
pravil in načel izdelka ali njegova nepravilna uporaba.

2. Aktivacija licence

2.1 Za pridobitev licence za izdelek mora upravičena stranka narediti naslednje korake:

2.1.1 Registrirajte se na spletni strani Admirals in odprite pravi trgovalni račun

2.1.2 Zagotovite, da je stanje na pravem trgovalnem računu v višini 3.000 EUR ali več (ali
enakovreden znesek v drugi osnovni valuti računa)

2.1.3 Pošljite zahtevek prek posebne ciljne strani izdelka prek povezave ali pošljite e-pošto na
parallels@admiralmarkets.coms številko trgovalnega računa v živo in zahtevo za predložitev Licenca
izdelka Parallels Desktop za Mac.

3. Podaljšanje licence
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3.1 Licenca za izdelek se podaljša, če strankin trgovalni račun v živo izpolnjuje minimalni
kapitalzahteva v času pregleda (odstavek 2.1.2) in šele po zahtevi prek posebneCiljna stran izdelka
prek povezave ali e-poštnega sporočila na parallels@admiralmarkets.com z trgovalnim računom v
živoštevilko in zahtevo za zagotovitev licence za izdelek Parallels Desktop za Mac (odstavek 2.1.3).

3.2 Vsaka stranka, katere licenca za izdelek ni bila podaljšana, lahko še naprej uporablja storitve
AdmiralaMarketsa pod splošnimi pogoji storitev.

4. Preklic licence

4.1 Admirals razume in upošteva "Pošteno uporabo": Če stranka to ponudbo izdelkov uporabi na
nenavaden načinali uporabite ponudbo proti gospodarskim in pravnim interesom Admirals ,
Admiralsima pravico takoj odpovedati ponudbo po lastni presoji s predhodnim ali brez predhodnega
sklepaobvestilo stranki.

4.2 Admirals ima pravico do izključitve in preklica dovoljenj za izdelke tudi za račune, katerih kapital
znaša več kot 3000 evrov, če postanejo vidni vzorci depozitov in dvigov, ki kažejo na zlorabo pogojev
te ponudbe. s.

4.3 Admirals si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni, prilagodi, začasno ustavi,
prekliče,ali odpove ali zaključi izdelek kadar koli s stranko ali brez nje. Pod štdružba bo
odgovorna za kakršne koli neposredne ali posredne posledice, ki izhajajo izkakršna koli
sprememba, prilagoditev, začasna ukinitev, preklic ali ukinitev izdelka.

5. Končne določbe

5.1 Po prejemu Izdelka stranka potrdi, da je prebrala, razumela instrinjal s temi pogoji uporabe
izdelka Parallels Desktop za Mac in z vsemi ustreznimi končnimi uporabnikilicenčni pogoji in
uporabniški priročnik za izdelek, kot tudi pogodba s stranko in vsi drugi splošni pogojiin pravila
Admirals in se z njimi strinjate.

5.2 Admirals ne zagotavlja brezhibnega delovanja izdelka in tudi neprevzame kakršno koli odgovornost
za tehnične težave z izdelkom, ki lahko nastanejo zaradi dejanj ali opustitevParallels Inc.

5.3 Z uporabo izdelka in sprejetjem s tem povezanih pogojev uporabe se naročnik zaveže, da
bopodjetje in njegove uradnike, zaposlene, predstavnike in / ali zastopnike oprosti odgovornosti
zakakršne koli terjatve, stroške, izgube ali kakršno koli škodo, ki izhajajo iz ali nastanejo v zvezi z
izdelkom.

5.4 V primeru kakršnega koli spora ali napačne razlage zgoraj določenih veljavnih pogojevspor ali
napačna razlaga bodo rešeni, kot meni Admirals. OdločitevAdmirals-a je dokončna in zavezujoča.

5.5 Naročnik lahko kadar koli prekliče licenco za izdelek, tako da pošlje e-pošto s svojim
trgovanjemštevilko računa na parallels@admiralmarkets.com.

V primeru kakršnega koli vprašanja ali povratnih informacij nas lahko kontaktirate.
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