
Kako bistveno prihraniti pri stroških za programsko opremo

Pozdravljeni, radi bi kupili novejšo različico 
trenutne programske opreme za naše zaposlene 
po razumni ceni, nam lahko pomagate?

Potencialni kupec programske opreme
Podjetje / organizacija

Seveda! Ali veste, da lahko z nakupom rabljene programske 
opreme za svoje podjetje prihranite do 70 % stroškov?

Predstavnik družbe Forscope
Posrednik programske opreme

Za to možnost nisem 
vedel, vendar se sliši 
odlično! Kaj točno 
pomeni "rabljena 
programska oprema"? 
Zanj še nikoli nisem 
slišal/a.

Rabljena programska 
oprema je vsaka 

programska oprema, 
ki je bila prej v lasti 

nekoga, ki se je nato 
odločil, da jo bo prodal 

naprej.

Čakajte, torej je mogoče 
prodati programsko 
opremo, ki je ne želim več?

Seveda! To je zelo podobno kot na primer pri nakupu 
avtomobila. Ko ga ne potrebujete več, ga lahko prodate in 
nekdo drug ga lahko ponovno kupi – običajno po bistveno 

nižji ceni.

To se sliši logično, toda kaj je 
s pravno platjo?

Stanje pravnega ozadja rabljene programske opreme se 
je dolgo časa postopoma razvijalo. Na koncu je Sodišče 

Evropske unije (SEU) sprejelo zelo jasno odločitev iz leta 
2012, ki je potrdilo da je prodaja programske opreme, ki 

je bila prej v lasti, zakonita.

PRAVNA PODLAGA
LASTNIŠTVO

PRAVNA PODLAGA
AVTORSKE PRAVICE

Direktiva 2009/24/ES
Evropski parlament 

Evropska unija

Ker je zakon nad vsemi licenčnimi pogoji, 
tega ne morejo storiti, tudi če bi želeli. Kljub 

temu ne smete prezreti, da mora prenos 
lastništva še vedno izpolnjevati jasno 

določene pogoje.

 Ok, kaj pa proizvajalci programske 
opreme? Ali ne preprečujejo 
prenosa lastništva programske 
opreme v svojih licenčnih pogojih?

Kaj se zgodi v primeru revizije? 
Ali bi jo uporabljena programska 
oprema prestala?

Da, a pod enim pomembnim pogojem – imeti morate vso potrebno 
dokumentacijo za rabljene programske izdelke, ki ste jih kupili. Ker 

naše podjetje zagotavlja vso potrebno dokumentacijo in po potrebi tudi 
pomoč pri reviziji, vam ni treba skrbeti.

Popusti do

2005
Sodba v zadevi C-41/04
Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV
v Staatssecretaris van Financiën

2012
Sodba v zadevi C-128/11
Sodišče Evropske unije

2009
Direktiva 2009/24/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta

Pogoji za prenos lastništva programske opreme

Trajni izdelki,
brez naročnin

Samo znotraj
EU in EGP

Ni v uporabi 
prejšnji lastnik

V celoti plačano
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