Zkouška a Zápůjčka

Dodatečné smluvní podmínky

Siemens Digital Industries Software
Tyto Dodatečné smluvní podmínky pro Zkoušku (Trail) a Zápůjčku (Loan) (dále jen „Smluvní podmínky zápůjčky“) mění Jednotnou smlouvu se
zákazníkem (dále jen „smlouva UCA“) nebo Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (dále jen „smlouva EULA“) mezi společností SISW a Zákazníkem
výlučně ve vztahu k Nabídkám a Produktům, kterým byl v Objednávce přidělen alfanumerický kód „TRIAL“ nebo „LOAN“ (dále jen „Zápůjčkové
nabídky“). Tyto Smluvní podmínky zápůjčky spolu se smlouvou UCA nebo smlouvou EULA, podle toho, která se uplatní, a všemi příslušnými
Dodatečnými smluvními podmínkami tvoří smlouvu mezi stranami (dále jen „Smlouva“). V případě rozporu mají tyto Smluvní podmínky zápůjčky
přednost před jinými Dodatečnými smluvními podmínkami, které mají přednost před smlouvou EULA. Výrazy v tomto dokumentu počínající velkými
písmeny mají význam, který jim přiděluje Smlouva.
1.

TYPY LICENCÍ. Následující typy licencí mohou být nabízeny ve vztahu k jednotlivým Zápůjčkovým nabídkám. Další typy licencí a použití mohou
být specifikovány ve vztahu k určitým Nabídkám nebo Produktům, jak je uvedeno v Objednávce. Pro licence Trial a licence Loan se uplatní
podmínky (a) smlouvy UCA nebo smlouvy EULA, podle toho, která se uplatní , (b) všechny příslušné Dodatečné smluvní podmínky pro konkrétní
Produkty, které jsou k dispozici na adresehttps://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html, a které jsou do
tohoto dokumentu včleněny formou odkazu, a (c) tyto Smluvní podmínky zápůjčky. Veškerá práva k využití Nabídek nebo Produktů plynoucí ze
Smlouvy jsou upravena tak, aby zohledňovala omezení uvedená u následujících typů licencí:

1.1

Licencí „Trial“ (Zkouška) se rozumí licence na dobu určitou uvedenou v Objednávce, která je udělena výhradně pro účely hodnocení, a nikoli
pro komerční, odborné nebo produkční účely, a nikoli pro účely školení nebo srovnávání.

1.2

Licencemi „Loaner“ nebo „Loan“ (Zápůjčka) se rozumí licence na určitou dobu několika měsíců uvedenou v Objednávce (např. 1LOAN je licence
Loan na období jednoho měsíce), která je udělena pro některý z následujících účelů uvedených v Objednávce:
(a)

Licencí „Bridge“ se rozumí překlenovací licence udělovaná výlučně pro účely dočasné podpory produkce, aby bylo možné dokončit
Objednávku licencí daného Softwarového produktu. Přijetím licence „Bridge“ Zákazník souhlasí, že ve finální Objednávce bude uvedena
doba platnosti veškerých licencí na stejný produkt Softwaru zpětně k původnímu datu, kdy byla udělena licence Bridge, a licenční
poplatky za takové licence budou zahrnovat i období kryté licencí Bridge.

(b)

Licencí „Evaluation“ se rozumí licence udělená výlučně za účelem hodnocení, a nikoli pro komerční nebo produkční účely nebo účely
školení nebo srovnávání.

(c)

Licencí „Production“ se rozumí licence udělená výlučně za účelem zajištění testování Zákazníkova systému, hodnocení remixu, migrace
nebo upgradů serveru.

(d)

Licencí „Promotional“ se rozumí licence udělená výlučně za účelem podpory Zákazníkových činností výměnou za propagační služby.

(e)

Licencí „Technical“ se rozumí licence udělená výlučně za účelem dočasného řešení technické situace v provozu Zákazníka.

Není-li v Objednávce uvedeno jinak, je možné licenci Loan nebo Loaner použít pro všechny výše uvedené účely.
2.

DALŠÍ LICENČNÍ PODMÍNKY. Zákazník nesmí zpřístupnit Produkty s licencí Trial nebo Evaluation žádné jiné osobě než svým zaměstnancům,
kteří je potřebují znát k provedení zkoušky.

3.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI, NEPOSKYTOVÁNÍ ÚDRŽBOVÝCH SLUŽEB. Bez ohledu na to, co je odlišně uvedeno ve Smlouvě, Nabídky
nebo Produkty s licencí Trial nebo Loan, s výjimkou Nabídek nebo Produktů použitých na základě licencí udělených jako součást trvající podpory
společnosti SISW nebo povinností v rámci Údržbových služeb nebo dle licence Promotional nebo Bridge, jsou Zákazníkovi poskytovány „TAK,
JAK JSOU“, bez Údržbových služeb, bez záruky a bez povinnosti odškodnit a hájit Zákazníka, jeho přidružené společnosti nebo jakéhokoli
uživatele. SPOLEČNOST SISW A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA ZÁPŮJČKOVÉ NABÍDKY
POSKYTOVANÉ V SOULADU S TOUTO SMLOUVOU, VČETNĚ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ/IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL ANI PROTI PORUŠENÍ. PROHLÁŠENÍ VE VZTAHU K NABÍDKÁM NEBO PRODUKTŮM, FUNKCÍM NEBO ÚDRŽBOVÝM
SLUŽBÁM V JAKÉKOLI KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKEM JSOU TECHNICKÝMI INFORMACEMI A NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU. SPOLEČNOST SISW
NEZARUČUJE, ŽE PROVOZ NABÍDEK NEBO PRODUKTŮ BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ. SPOLEČNOST SISW, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ
SPOLEČNOSTI, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A JEJÍ ZÁSTUPCI NEBUDOU VŮČI ZÁKAZNÍKOVI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI
NÁROKY NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE BUDE JEDNAT O ODPOVĚDNOST
SMLUVNÍ, OBČANSKOPRÁVNÍ ČI JINOU.

4.

KONEC PLATNOSTI. Platnost licencí Trial a Loan bude okamžitě ukončena, jestliže Zákazník nesplní některou Z podmínek Smlouvy. Obdržení
aktualizací nebo nových verzí neprodlužuje platnost licence Trial nebo Loan po uplynutí uvedeného období.
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