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The electronic word lists of Chuvash, Komi, Mari, Mordvin, Tatar and Udmurt
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Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the afore mentioned word
lists, or any of them, and associated documentation (the “product”), to use, copy, publish, distribute the
product, and to permit persons to whom the product is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be attached in all copies of the product.
The product is meant to promote research in linguistics and language technology.
The product is provided free of charge.
Note: The word lists included in the product have been compiled with care in accordance with the general
qualitative standards of scientific publications. The Finno-Ugrian Society will strive to correct those errors
that essentially hinder the use of the word lists and are found immediately after their publication within a
reasonable time frame. The copyright holder does not, however, commit to making corrections or updates in
the long term, nor does it take any responsibility for any damages arising from the installation or the use or
the inability to use the product.

Käyttäjälisenssi
Komin, marin, mordvan, tataarin, tshuvassin ja udmurtin sähköiset sanalistat
Copyright (c) 2007, 2016 Suomalais-Ugrilainen Seura – Société Finno-Ougrienne
Kenellä tahansa on oikeus kopioida yllä mainittuja sanalistoja ja niihin liittyvää dokumentaatiota (”tuotetta”),
käyttää tuotteen kopiota, julkaista tuote, levittää ja antaa muiden levittää tuotetta seuraavin ehdoin:
Tämä lisenssidokumentti on liitettävä kaikkiin tuotteen kopioihin.
Tuote on tarkoitettu edistämään tutkimusta kielitieteen ja kieliteknologian aloilla.
Tuotteesta ei peritä maksua.
Huomautus: Tuotteen sisältämät sanalistat on laadittu huolellisesti pyrkien noudattamaan normaaleja
tieteelliselle julkaisulle asetettuja vaatimuksia. Suomalais-Ugrilainen Seura pyrkii korjaamaan
mahdollisuuksien mukaan kohtuullisen ajan kuluessa tuotteessa välittömästi sen julkistamisen jälkeen
havaittavat virheet, jotka estävät tai olennaisesti haittaavat sen käyttämistä. Tekijänoikeudenhaltija ei
kuitenkaan sitoudu tuotteen korjaamiseen tai päivittämiseen pitemmällä aikavälillä eikä myöskään vastaa
mistään lisenssinsaajalle aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen asennuksesta, käytöstä tai
toimimattomuudesta.

