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Δήλωση του Πωλητή
Εγώ, ο υπογεγραμμένος, νόμιμος εκπρόσωπος της RA Software s.r.o. (με έδρα τη Nove

Sady 988/2, 602 00 Brno, Τσεχία, ID: 04885414) γνωστοποιώ ότι η εταιρεία RA Software

s.r.o. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εγγύηση ορισμένου χρόνου για τα

προϊόντα λογισμικού που παρατίθενται παρακάτω, με την προϋπόθεση ότι θα έχει

εξοφληθεί πλήρως η αξία των προϊόντων και υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

ΤΎΠΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΕΤΙΚΈΤΑ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ

Λογισμικό Πιστοποιητικό ESD / Φυσική ετικέτα CoA

Η δήλωση αποτελεί μέρος του εκδοθέντος τιμολογίου

I. Νόμιμη εγγύηση. Σε σχέση με τα παραπάνω μεμονωμένα προϊόντα λογισμικού,

δηλώνουμε ότι έχουν αποκτηθεί από εταιρεία / εταιρείες που έχουν πουλήσει το προϊόν /

προϊόντα λογισμικού στη RA Software s.r.o. με την εγγύηση ότι το προϊόν ή τα προϊόντα

λογισμικού είχαν αγοραστεί από νόμιμες πηγές, το δικαίωμα του αρχικού κατόχου των

δικαιωμάτων διανομής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για τα πνευματικά δικαιώματα έχει εξαντληθεί και ως αποτέλεσμα αυτής της

κατάστασης, είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα.

Το προϊόν λογισμικού σας μεταφέρεται από την RA Software s.r.o. με δήλωση νόμιμων

πηγών που αυτή / αυτές οι εταιρείες παρέχουν στη RA Software s.r.o.

Εάν η μεταφορά του προϊόντος λογισμικού και η χρήση του από την εταιρεία / πρόσωπο

σας, παρά τη δήλωση σύμφωνα με αυτή την ενότητα, αποδεικνύεται νομικά εσφαλμένη, η

εταιρεία RA Software s.r.o. (i) θα αντικαταστήσει το προϊόν λογισμικού ή αν δεν είναι

δυνατόν, (ii) θα σας παράσχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και η αξία

αγοράς θα επιστραφεί. Η RA Software s.r.o. δεν μπορεί να υποχρεωθεί να απαλλάξει το

προϊόν λογισμικού από τις υποχρεώσεις και τα βάρη που εμποδίζουν τη χρήση του ή να
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λάβει ειδική έγκριση από τον κάτοχο των δικαιωμάτων.

II. Εγγύηση προϊόντος. Η RA Software s.r.o. εγγυάται ότι εντός 6 μηνών από την

ημερομηνία αγοράς του προϊόντος λογισμικού (ή, εάν η νομοθεσία στην περίπτωσή σας

προβλέπει μεγαλύτερη διάρκεια εγγύησης και κατά τη διάρκεια αυτής της μεγαλύτερης

περιόδου) για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του λογισμικού (π.χ., εγγραφή,

ενεργοποίηση) δεν υπάρχουν τεχνικά εμπόδια. Η RA Software s.r.o. υποχρεούται να

αντικαταστήσει ένα τέτοιο προϊόν λογισμικού, σε περίπτωση σφαλμάτων κατά την

εγκατάσταση και τη λειτουργία του λογισμικού, για τα οποία η RA Software s.r.o. μπορεί

να είναι υπεύθυνη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή ανεπιτυχούς αντικατάστασης του

ελαττωματικού προϊόντος, δικαιούστε να αποχωρήσετε από τη σύμβαση και η αξία

αγοράς θα επιστραφεί.

III. Εάν η RA Software s.r.o. ρητά δεν αναφέρει διαφορετικά, έχετε το δικαίωμα να

εγκαταστήσετε το προϊόν λογισμικού ταυτόχρονα μόνο σε έναν υπολογιστή και να

εκτελέσετε και να χρησιμοποιήσετε το προϊόν λογισμικού για δική σας χρήση. Δεν έχετε

ρητά δικαίωμα να αντιγράψετε το λογισμικό, να χρησιμοποιήσετε τεχνικές αντίστροφης

μηχανικής (αποσυναρμολόγηση), να ξεκλειδώσετε ή να παρακάμψετε αποθηκευμένες

προφυλάξεις, να διαθέσετε το προϊόν λογισμικού για ενοικίαση, μίσθωση ή χρήση για

δοκιμή.

Η άδεια χρήσης του προϊόντος λογισμικού και άλλα σχετικά έγγραφα για την

ενεργοποίηση και επιβεβαίωση της νόμιμης χρήσης του, μεταφέρονται και αποστέλλεται

αντίγραφο του λογισμικού, όπως τέθηκε σε κυκλοφορία από τον αρχικό κάτοχο των

δικαιωμάτων (ή τέθηκε σε κυκλοφορία από άλλη οντότητα με τη συγκατάθεση του

δικαιούχου). Σε αυτή τη βάση, δεν εγγυόμαστε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για (i) το αν

προϊόν λογισμικού είναι κατάλληλο για τους συγκεκριμένους σκοπούς σας, (ii) ότι κατά τη

λειτουργία του λογισμικού δεν θα υπάρξουν σφάλματα λόγω κρυφών προγραμματιστικών

σφαλμάτων του προϊόντος λογισμικού , (iii) ότι το προϊόν λογισμικού είναι συμβατό με

οποιοδήποτε προϊόν υλικού ή ότι το προϊόν λογισμικού είναι συμβατό με οποιοδήποτε

άλλο προϊόν λογισμικού, (iv) το ότι έχετε το δικαίωμα να επωφεληθείτε από την
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υποστήριξη, τις ενημερώσεις, τα ενημερωτικά δελτία που παρέχει ο κάτοχος των

δικαιωμάτων ή οποιαδήποτε τρίτο συμβαλλόμενο μέρος σε σχέση με το προϊόν

λογισμικού - ακόμη και αν είχαμε ενημερωθεί για τέτοιες απαιτήσεις και προσδοκίες ή εάν

το γνωρίζαμε ήδη.

Σε περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη εξ

ολοκλήρου, η RA Software s.r.o. αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν ζημιές που έχετε

υποστεί, έως την αξία αγοράς του προϊόντος λογισμικού.

Εκτός από τα παραπάνω, η RA Software s.r.o. εξαιρεί, εκτός του υψηλότερου

επιτρεπόμενου από το νόμο επιτοκίου, οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη σε σχέση με

προϊόντα λογισμικού, ειδικά όσον αφορά τις επακόλουθες ζημίες και το χαμένο κέρδος.

Οι αξιώσεις σε σχέση με τα παραπάνω θα ισχύουν μόνο μετά την υποβολή πλήρους

τεκμηρίωσης, συνοδευτικών και επιβεβαίωσης που παρέχονται μαζί με το προϊόν

λογισμικού. Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να φυλάσσετε όλα τα συνοδευτικά, έγγραφα και

αποδείξεις, ειδικά (αν λάβετε τέτοια) κιτ εγκατάστασης, οδηγούς χρήσης, τιμολόγια, δελτία

αποστολής, ετικέτα COA και άλλες πρωτότυπες συμβάσεις και δηλώσεις υπογεγραμμένες

από την RA Software s.r.o. σε σχέση με την συναλλαγή.

Εφαρμόσιμος νόμος. Εάν είστε νόμικο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το λογισμικό για

επιχειρηματικούς σκοπούς, ο αποφασιστικός νόμος και το αρμόδιο δικαστήριο είναι

σύμφωνα με την έδρα του πωλητή, την RA Software s.r.o. - η Τσεχική νομοθεσία και τα

δικαστήρια.

Στο Μπρνο, 30. 11. 2016

Jakub Šulák

Νόμιμος εκπρόσωπος της RA Software s.r.o.
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