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Декларация 
 

Аз, долуподписаният представител от името на RA Software s.r.o. (със седалище на 

адрес Нове Сади 988/2, 602 00 Бърно, Чехия, ЕИК: 04885414) уведомявам, че 

компанията RA Software s.r.o. се задължава да предостави ограничена във времето 

гаранция за софтуерни продукти, посочени по-долу, при условие, че се заплати 

пълната стойност на продуктите, според изброените в декларацията условия. 

ТИП ПРОДУКТ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ЕТИКЕТ 

Софтуер Сертификат ESD / Физически етикет CoA 

 

Декларацията е част от издадената фактура 
 
I. Правна гаранция. Във връзка с горепосочения индивидуален софтуерен продукт 

декларираме, че е придобит от фирма или фирми, които са продали софтуерния 

продукт или софтуерните продукти на RA Software s.r.o. с гаранция, че софтуерният 

продукт/софтуерните продукти са закупени от законни източници, правото на 

първоначалния собственик на правата за разпространение, съгласно действащото 

законодателство на Европейския съюз в областта на авторското право, е 

изчерпано, и в резултат на тази ситуация те са свободно прехвърляеми. 

Софтуерният продукт е прехвърлен от RA Software s.r.o. на Вас чрез декларация от 

юридически източници, които тази фирма/тези фирми са предоставили на RA 

Software s.r.o. 

Ако прехвърлянето на софтуерния продукт и неговото използване от фирма/лице, 

въпреки декларацията в този раздел се окаже правно погрешно, компанията RA 

Software s.r.o. по свой избор, или ще замени софтуерния продукт, или ако това е 

невъзможно, ще Ви предостави правото да се оттеглите от договора и покупната 

цена ще Ви бъде възстановена.  RA Software s.r.o. не може да бъде задължена да 
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освободи софтуера от задълженията и тежестите, които пречат на използването му 

или да получи специално одобрение от собственика на правата. 

 

II. Гаранция за продукта.  RA Software s.r.o. гарантира, че в рамките на 6 месеца от 

датата на закупуване на софтуерния продукт (или, ако законодателството във 

Вашия случай предвижда по-дълъг гаранционен срок през това време) за 

инсталацията и функционирането на софтуерния продукт (например регистрация, 

активиране) няма технически ограничения.  RA Software s.r.o. e длъжна да замени 

такъв софтуер в случай на грешки при инсталирането и работата на софтуера, за 

които RA Software s.r.o. е отговорна. В случай на несъответствие или неуспешно 

заменяне на повреден продукт, имате право да се оттеглите от договора и 

покупната цена ще бъде възстановена. 

 

III. Ако RA Software s.r.o. изрично не посочва друго, имате право да инсталирате 

софтуерния продукт по едно и също време само на един компютър и да използвате 

софтуера за ваши собствени цели. Изрично нямате право да копирате софтуера, 

използвайки обратни инженерни техники (демонтиране), да спирате или 

заобикаляте вградените предпазни мерки, да отдавате софтуерния продукт под 

наем или за ползване срещу заплащане. 

Позволение да се използва софтуерния продукт и други свързани с него документи, 

даващи възможност да се потвърди законното му използване, се предава на Вас 

заедно с копие от софтуера, което ще бъде изпратено, както е пуснато в 

обръщение от първоначалния собственик на правата (или пуснато в 

разпространение от друго лице със съгласието на носителя на авторските права). 

Въз основа на това ние не гарантираме и не носим отговорност, че: (i) софтуерният 

продукт е подходящ за вашите конкретни цели, (ii) че по време на работа 

софтуерът няма да даде грешки поради скрити в самия софтуер програмни грешки, 

(iii) че софтуерът е съвместим, с който и да е хардуерен продукт или с други 

софтуерни продукти, (iv) че имате право да се възползвате от поддръжка и 

актуализации, предоставени от носителя на авторските права или трета страна във 
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връзка със софтуера – дори ако сме били информирани за такива изисквания и 

очаквания или ако вече сме били наясно с тях. 

В случаите, когато съгласно закона не може да бъде изцяло установена 

отговорността, RA Software s.r.o. поема отговорност за всички щети, които понасяте, 

до платената цена за софтуерния продукт. 

В допълнение към горното RA Software s.r.o. изключва при най-високата позволена 

от закона степен всякаква допълнителна отговорност във връзка със софтуерни 

продукти, особено по отношение на последващи щети и пропуснати ползи. 

Вземанията във връзка с горепосоченото се прилагат само след предоставянето на 

пълната документация, принадлежности и потвърждение, които се предоставят 

заедно със софтуерния продукт. Затова Ви молим, да запазите всички 

принадлежности и разписки, особено инсталационен комплект (ако получите такъв), 

ръководства за потребителя, фактури, бележки за доставка, етикет CоA и други 

оригинални договори и декларации, подписани от RA Software s.r.o. във връзка с 

транзакцията. 

 

Приложим закон. Ако сте юридическо лице, което използва софтуерния продукт за 

бизнес цели, решаващия закон и компетентния съд са според седалището на 

продавача RA Software s.r.o. – чешкото право и съд. 

 

Бърно, 01. 01. 2017 

Jakub Šulák 

Правен представител на RA Software s.r.o. 
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