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Nyilatkozat 
 

Alulírott, az RA Software s.r.o., székhely Brno, Nové Sady 2, 602 00, Cseh Köztársaság, 

valamint a 048 85 414 cégjegyzékszám alatt a Brünni kerületi bíróság által vezetett 

cégjegyzékben bejegyzett társaság (továbbiakban szintén „RA Software”) képviseletében 

és nevében kijelentem, hogy ezen társaság a teljes termékár kifizetésének fejében az alul 

feltüntetett feltételek mellett korlátozott időtartamú jótállást nyújt az alábbi szoftverte 

rmékekre: 

TERMÉK TÍPUSA TERMÉKKULCS / AZONOSÍTÓ 

Szoftver ESD licenc / Fizikai CoA matrica 

 

A nyilatkozat a kiadott számla részét képezi 
 
I. Jogi jótállás. Az RA Software kijelenti, hogy a fent megjelölt egyes szoftvertermékek 

olyan társaságtól / társaságoktól származnak, melyek a szoftvertermék tulajdonjogának 

RA Software által történő megszerzésének pillanatában jótállási kötelezettséget vállaltak 

arra, hogy a szoftvertermékhez / szoftvertermékekhez törvényes úton jutott / jutottak 

hozzá, valamint hogy a szofvertermék / szoftvertermékek eredeti jogtulajdonosának 

terjesztési joga a hatályban lévő Európai Úniós szerzői jogokat szabályozó jogszabályok 

értelmében kimerült, így ezen szoftvertermék / szoftvertermékek tulajdonjoga szabadon 

átruházható / átruházhatóak. 

A jelen szoftvertermék ezen társaság / társaságok által tett törvényes úton való 

megszerzéséről szóló nyilatkozat alapján van Önre az RA Software által átruházva. 

Amennyiben a szoftvertermék tulajdonjogának Önre / társaságára történő átruházása, 

valamint használata ezen pontban nyilatkozottakkal ellentétben hamisnak bizonyulnak, az 

RA Software vagy (i) kicseréli a szoftverméket, vagy amennyiben az RA Software úgy 

dönt, hogy nem így jár el (ii) Ön jogosult arra, hogy az adott adásvételi szerződéstől 
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elálljon és amennyiben ezen jogával élni kíván, a szoftvertermék vételára visszafizetésre 

kerül. Az RA Software nem kötelezhető arra, hogy az adott szoftverterméket 

megszabadítsa azon jogoktól illetve jogi terhektől, melyek megakadályozzák a 

használatát, illetve hogy a tulajdonjoggal rendelkező személytől külön jóváhagyást 

szerezzen be. 

 

II. Műszaki jótállás. Az RA Software jótállási kötelezettséget vállal a szoftvertermék 

átadását követő 6 hónapban (illetve amennyiben az Ön esetében a hatályos 

jogszabályok hosszabb jótállási időt szabnak meg, akkor ezen időn belül), ennek 

telepítési illetve üzemeltetési (pl. beiktatás, aktiválás) való akadálymentességére. Olyan 

telepítési illetve üzemeltetési meghibásodás fennállása esetén, amelyekért az RA 

Software vonható felelősségre, az RA Software kötelezi magát a szofvertermék 

kicserélésére. Sikertelen csere, illetve meghibásodott termék kicserélésére vonatkozó 

követelés elutasítása esetében, Ön jogosult arra, hogy az adott adásvételi szerződéstől 

elálljon és amennyiben ezen jogával élni kíván, a szoftvertermék vételára visszafizetésre 

kerül. 

 

III. Amennyiben az RA Software kifejezetten nem nyilatkozott máshogy, Ön egyidejűleg a 

szoftvertermék kizárólag egy számítógépen történő telepítésére, valamint ezen egy 

példány saját célokra történő üzemeltetésére és használatára jogosult. Kifejezetten tilos a 

szoftvertermék példányával kapcsolatban az ún. reverse enginnering technika 

(visszafejtés) alkalmazása, ennek feltörése, a védelmi intézkedések kijátszása, valamint 

a szoftvertermék bérbe adása, lízingelése vagy ennek bármilyen fizetség fejében történő 

rendelkezésre bocsátása. 

A szoftvertermék használati engedélye, valamint az ezzel kapcsolatos többi 

dokumentum, melyek lehetővé teszik és igazolják a szoftvertermék törvényes 

használatát, a szoftvertermék példányát beleértve, úgy kerülnek átruházásra, ahogy 

ezeket az eredeti jogtulajdonos (vagy más, az eredeti jogtulajdonos beleegyezésével 

rendelkező személy) hozta forgalomba. A fentiek értelmében az RA Software nem vállal 

kötelezettséget arra, hogy (i) a szoftvertermék az Ön által kitűzött különleges célra 
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alkalmas, (ii) a szoftvertermék üzemeltetése folyamán nem fordulnak elő olyan 

meghibásodások, melyek a szoftvertermék rejtett programhibáinak következményei, (iii), 

a szoftvertermék bármilyen hardvertermékkel kompatibilis, illetve, hogy 

összeegyeztethető bármilyen egyéb szoftvertermékkel, (iv) Ön jogosult a szoftvertermék 

eredeti jogtulajdonos vagy más személy részéről biztosított adott szoftvertermékkel 

kapcsolatos támogatás, frissítés vagy javítás élvezésére, mindez tekintet nélkül arra, 

hogy egy ilyenfajta követelésről vagy elvárásról az RA Software tájékoztatva volt, illetve 

erről tudomása volt. 

Amennyiben a hatályos jogszabályok értelmében ki van zárva az RA Software teljeskörű 

felelősségmegvonása, az RA Software kártérítési kötelezettsége a szoftvertermék 

vételárának magasságára korlátozódik. 

A fentiek mellett az RA Software a hatályos jogszabályok által megszabott kereteken 

belül továbbá korlátozza felelősségét a szoftvertermékkel kapcsolatban keletkező valós 

kár, illetve elmaradt haszon viszonylatában. 

Bármilyen, a fentiek értelmében beterjesztett követelés kizárólag az olyan teljes 

dokumentáció, kiegészítés és igazolás átadását követően lehetséges, melyeket Ön a 

szoftvertermékkel együtt szerzett meg. Ezen okból kifolyólag, kérjük Önt az összes 

kiegészítés és igazolás, valamit (amennyiben ezeket Ön átvette) a telepítési csomag, 

használati utasítás, számla, fuvarlevél, eredetiséget igazoló tanúsítvány (COA címke), 

továbbá az esetleges eredeti adásvételi szerződés és az RA Software által aláírt ezzel 

kapcsolatos nyilatkozat megőrzésére.  
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Használandó jogrend, vitaorvoslás. Amennyiben Ön vállalkozó, amely a 

szoftverterméket saját kereskedelmi tevékenysége keretén belül használja, az adott 

nyilatkozattal kapcsolatban az RA Software székhelye szerint meghatározott jogrend 

alkalmazandó, illetve bíróság illetékes - cseh jogrend és törvényszék. 

 

Kelt: Brno, 2016. 11. 30. 

Jakub Šulák 

Az RA Software s.r.o. jogi képviselője 
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