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1. Авторизованими користувачами е студенти,
i
особи,
е незалежними
Передплатника або
на них працюють,
з адресою
Передплатника визначеною в
2 («Адреса») i
особи, що використовують
в
через Сайти, Bka3aHiПередплатникомдля доступу до
Передплатнот продукцй• для особистого
або
некорпоративного
використання
з обмеженими локальними правамидоступу)
2. Кожен авторизований користувач може:
- мати доступ, вести пошук, проглядати Передплаченупродукщю;
- роздрукувати, створювати
i
для виняткового використання
авторизованим користувачем елементи з ПередплаченоТпродукцй;

- включати посилання на Передплачену
в локальних та
в
на них електронних навчальнихкурсах i системах
консультативних веб-сайтах,за умови, що посиланняi/a60

Передплатника,i

курсами
i

k0MeHTapi

бути 3MiHeHi при аргументованому запит; БДдElsevier

З. Передплатник (Замовник) може:
(i) витягувати й
про

/

(як визначено нижче) з онлайн cepBicy Scopus В:

та

журнальнт cTaTTi, реферати,

i

праць,

3BiTiB,

авторами Передплатнцка: зазантажувати i робити загальнодоступними на
6e3k0111T0BHii*ocH0Bi,
протягом необмеженого TepMiHYв
6a3i даних,
Передплатника, яку вж використовуе для Збору,
i поширення
про свою
за умови, що
будь-яких
залежних даних у будь-який час включатиме
Цифровий

(«DOI») (за

(ii) вклочати посиланняв

cTopiH0k у Scopus, з яких

були
4.

5.

обмежено наступними
метаданими:
автора. номер
автора, кратна проживання автора,
автора, назва документа, pik
документа, назва
джерела, том, випуск,
джерело i тип документа, видавець. ISSN. DPI,
(ASJC).
CAS
номери, контактна
автора,
автора,
M0BHi теги,
назви i контрольований словник
Обмеження використання Передплатнот продуклјт:
або
дозволеного у
0kPiM обумовленого в
Elsevier,
Передплатник або Авторизований користувач не може:

перекладати або створювати будь-яку
роботу, засновану на
продукцй, за винятком того, що
аби зробити Тх
на ekpaHi
користувача;
авторизованого
будь-яким способом будь-якј aBTopcbki
- видаляти, приховувати i
- скорочувати,

пЈслятого, як вони з'явилисяу

або

сканери або
- використовувати иудь-яких p060TiB,
тривалого
й
автоматичного пошуку, очищення, витягання,
програми, алгоритми або пристроТ
передплаченот продукцй•,
або порушення
глибоких посилань,
або поширювати передплачену
- суттево або систематично
мереж.
0kpeMi елементи з ПередплаченоТ продукцй' на сайтах
мереж.
на
сайтах
0kpeMi елементи з ПередплаченоТ продукт:

6.

е приватними особами та прашоють за договором, або пращоють на
oci6, що прашоють за договором.
Передплатник зобов'язуеться:

колом Авторизованих
обмежити доступ i використання Передплатних
про обмеження використання, всганов.лени.х цим Договором, i
дотримання цих обмеженъ;
про
1Р-адреси.
в Додатку 2 i
Ь. надавати kopekTHi, aoBHi i
для
використання
Передплапшком,
а
також
виключного
оперативно шформувати
а.

с.

не
Elsevier про
1Р-адресПередплатника, включаючи адреси, що
використовуються Передплатником; а також
використання Передплатних
негайного
Elsevier про будь-яке
i недопущення
i вживати
для припинення
повторення Тх

d.

забезпечити доступ до використання ПередплаченоТ
BCix авторизованих

користувачам i

е.

7.

використання, зазначениху
вщразу
виявлення
Elsevier i прийняти

щодо обмежень на

дотримуватисяTaki обмеження;
i те. що вони
використанняПередплаченотпродукцй
заходи для припинення та унеможливлеюи

використанняПередплаченоТ

У pa3i будь-якого

авторизованим

Elsevier може

до адреси, з якоТ
призупинити доступ i / або вимагати, щоб Передплапшк призупинив доступ

Передплатника.
використанняПередплаченоТпродукцй
використання сталосяне в

використання,
сталося
за
8. Передплатник не несе
за умови, що
будь-яким з авторизованих
pe3YJIbTaTiвласноТ

продовження
9. Передплатникнесе

i що Абонент не дозволяв

абонента або навмисних

його фактичного
використання
за дотриманнямTepMiHiBi умов

про це.
третьою стороною,

е провайдер, що надае та
що е постачальником для Передплатника, зокрема, якщо такою стороною
керуе 1Р адресами.
до ПередплаченоТ
у
залишае за собою право
10.
або

е 06' ектом законодавства про

а також тим, хто не
«Закони про
3ak0HiBпро Санкцй.
рамках
в
була надана
11.

санкцй• або ембарго (далЈ

викшочення або для яких генеральна
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С” ELSEVIERТА ЙОГО
ЗАКОНОДАВСТВОМШДПИСАНИЙ ПРОДУКТНАДАСТЬСЯ
ВЩПОВЈДАЉНОСП
ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВЩМОВЛЯЮТЬСЯВЩ ВСХ ВИШВ ГАРАНТГЙ ТА
ТА
СТОСОВНОШДПИСАНОГО ПРОДУКТУ ТА ГНШИХ ДАНИХ. ДОКУМЕНТАЦЙ
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МАТЕРИЛВ. НАДАНИХ В РАМКАХ щет УГОДИ, ВКЛЮЧАЮЧИ.
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визначених тут та за винятком визначених
i
0kPiM прямих
за будьзаконодавством. Elsevier або його постачальники в жодному pa3i не несуть
збитки, включаючи, але не обмежуючись,
або
Угодою, або
втрату даних, переривання6i3Hecyабо втрати прибутку, що виникають у зв'язку з
до Передплатника перевищуе суму,
по
Elsevier i ТТ
дванадцяти (12)
piBHY плати, що виплачена Передплатником за ним Договором протягом

що безпосередньопередуе

його постачальник були

Замовник

виникнення вимоги, HaBiTbякщо Elsevier або будь-який

про

такоТ

наве
дожденд
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