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Oświadczenie sprzedawcy
Podpisany niżej, w zastępstwie i w imieniu firmy RA Software s.r.o. (z siedzibą przy ulicy
Nové Sady 2, 602 00 Brno, Republika Czeska), oświadczam, iż firma RA Software s.r.o.
zobowiązuje się zapewnić ograniczoną czasowo gwarancję na wymienione w dalszej
części oprogramowanie komputerowe, po uiszczeniu całości kwoty za produkt, pod niżej
znajdującymi się warunkami.
TYP PRODUKTU

IDENTYFIKATOR

Oprogramowanie komputerowe

Certyfikat ESD / naklejka fizyczna

Oświadczenie jest częścią wydanej faktury

I.Gwarancja prawna. W odniesieniu do wymienionego/wymienionych wyżej
produktu/produktów, oświadczamy, iż produkt został przez firmę RA Software pozyskany
z legalnego źródła a prawa ich pierwotnego właściciela zgodnie z prawem UE zostały
wyczerpane, przez co istnieje możliwość korzystania z licencji po przeniesieniu jej na
nowego użytkownika.
Produkt/produkty został/zostały przekazane firmie RA Software s.r.o. na podstawie
oświadczenia o legalności źródła, które zostało firmie RA Software s.r.o. dostarczone.
W przypadku, gdyby transakcja zakupu produktu/produktów i jego/ich użycie przez
Kupującego pomimo przedstawionego oświadczenia o legalności, na mocy pierwszego
punktu (I) okazała się być nielegalna, firma RA Software s.r.o., w zależności od swojej
decyzji, zobowiązuje się (II) albo wymienić oprogramowanie albo, w przypadku, gdy
wymiana nie jest możliwa z przyczyn faktycznych, zwrócić za nie pieniądze. Firma RA
Software s.r.o. nie może zobowiązać się do zwolnienia oprogramowania od obowiązków
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i obciążeń, które utrudniają jego użycie lub uzyskania specjalnego zezwolenia na
użytkowanie licencji od właściciela praw.
II.Gwarancja na produkt. Firma RA Software s.r.o., w przeciągu 6 miesięcy od daty
dostarczenia oprogramowania (jeżeli przepisy bezwzględnie obowiązujące w kraju
Kupującego stanowią inaczej przewiduje się odpowiednio dłuższy okres) gwarantuje, iż
podczas instalacji i dokonywania innych operacji na oprogramowaniu (rejestracji czy
aktywacji) nie ma żadnych barier natury technicznej. Firma RA Software s.r.o.
zobowiązuje się więc do natychmiastowej wymiany wadliwego oprogramowania w
przypadku, jeżeli wystąpią problemy techniczne w procesie jego instalacji, aktywacji lub
innych operacji związanych z użytkowaniem licencji. W przypadku niemożliwości
wymiany produktu/produktów z przyczyn natury faktycznej leżących po stronie
Sprzedawcy, albo w przypadku, gdy wymiana okazała się nieskuteczna i problemów
technicznych nie można usunąć, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy i otrzymania
zwrotu uiszczonej kwoty z tytułu ceny za zakup oprogramowania.
III. 
Jeżeli umowa z firmą RA Software s.r.o. nie stanowi inaczej, zakupione
oprogramowanie może być zainstalowane i aktywowane w jednym czasie jedynie na
jednym komputerze oraz wykorzystywane wyłącznie do własnych celów Kupującego.
Szczególnie zaś, nie istnieje możliwość tworzenia kopii oprogramowania, łamania i
obchodzenia środków bezpieczeństwa, stosowania na zakupionej licencji tak zwanych
technik inżynierii odwrotnej, czy uczynienia z licencji przedmiotu najmu, leasingu lub
użytkowania.
Pozwolenie na użytkowanie oprogramowania oraz wszystkie dokumenty z nim związane i
potwierdzające jego legalność, a także sama kopia oprogramowania będzie użytkowana i
przekazywana w taki sam sposób do obiegu jak w przypadku pierwszego właściciela
praw (lub osoby, która użytkowała i przekazała do obiegu oprogramowanie w zgodzie z
właścicielem praw). Na tej podstawie nie gwarantujemy i nie możemy ręczyć, iż (I)
oprogramowanie komputerowe będzie w pełni możliwe do wykorzystania w specyficznych
celach Kupującego, (II) że podczas użytkowania oprogramowania nie pojawią się ukryte
błędy programistyczne, (III) że zakupione oprogramowanie jest kompatybilne z
urządzeniem komputerowym Kupującego i że będzie z tym urządzeniem i z innymi
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urządzeniami lub innymi oprogramowaniami prawidłowo współpracowało, (IV) że
kupujący ma prawo korzystać z pomocy technicznej, aktualizacji, poprawek
przysługujących właścicielowi praw do oprogramowania lub przysługujących osobom
trzecim mającym związek z oprogramowaniem - także wtedy, kiedy firma RA Software
była o takich przypadkach poinformowana bądź wiedziała, że takie przypadki mogą
zaistnieć.
W przypadku, jeśli według istniejących przepisów nie ma możliwości wykluczenia
odpowiedzialności firmy RA Software s.r.o. za powstałą szkodę, firma RA Software s.r.o.
zobowiązuje się w przypadku wystąpienia szkody do jej naprawienia do wysokości kwoty
uiszczonej tytułem ceny za dostarczony produkt.
Poza sytuacją wymienioną wyżej, firma RA Software s.r.o. wyklucza możliwość
poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z omawianym oprogramowaniem,
w szczególności zaś jeżeli chodzi o wynagrodzenie szkód i utraconych korzyści
powstałych bez bezpośredniego związku z dostarczonym oprogramowaniem.
W związku z powyższym, wszystkie reklamacje i roszczenia możliwe są jedynie pod
warunkiem złożenia odpowiednich dokumentów, załączników i oświadczeń, uzyskanych
wraz z produktem. Z tego powodu prosimy o zachowanie wszystkich dokumentów i
potwierdzeń, szczególnie zestawu instalacyjnego (jeśli takowy był dostarczony),
przewodników użytkownika, faktur, dowodów dostawy, naklejki licencyjnej (COA) oraz
innych oryginałów umów i deklaracji podpisanych przez firmę RA Software s.r.o. w
związku z dokonaną transakcją sprzedaży.
Prawo właściwe. Jeżeli posiadasz osobowość prawną i wykorzystujesz oprogramowanie
dla celów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, w przypadku wystąpienia
przyszłych sporów prawem właściwym jest prawo właściwe dla autora tego oświadczenia.
Wszystkie ewentualne spory będą poddane przed sąd właściwy miejscowo dla autora
tego oświadczenia, czyli firmy RA Software s.r.o.
Brno, dn. 01. 01. 2018
Jakub Šulák
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