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Declarația vânzătorului
Eu, subsemnatul, în numele RA Software s.r.o. (cu sediul în Nové Sady 988/2, 602 00
Brno, Republica Cehă, Număr de identificare fiscală CZ04885414) notifică faptul că RA
Software s.r.o. se obligă să furnizeze o garanție cu termen limitat pentru produsele
software înscrise mai jos, cu condiția plății integrale a prețului, în condițiile de mai jos:
TIPUL PRODUSULUI

ETICHETA DE IDENTIFICARE

Software

Certificat ESD / Etichetă fizică CoA

Această declarație este parte a facturii emise
I. Garanția legală. Declarăm cu privire la produsul software individual determinat mai sus,
că a fost achiziționat de la companii care vând produsele software către RA Software
s.r.o. cu garanția că produsul/produsele software au fost obținute din surse licite; că
dreptul de distribuție a titularului drepturilor, în condițiile legislației Uniunii Europene
reglementând drepturile de autor, a încetat, și, ca rezultat al acestui fapt, produsele
software sunt transferabile în mod liber.
Produsul software a fost transferat de către RA Software s.r.o. către dumneavoastră
împreună cu declararea originii sale legale, care a fost furnizată la rândul ei de către
aceste companii către RA Software s.r.o.
Dacă transferul produsului software și folosirea sa de către compania/persoana
dumneavoastră, în ciuda declarației din cadrul acestei secțiuni, se dovedește a fi din
punct de vedere juridic incorectă, compania RA Software s.r.o., la libera sa alegere, fie (i)
va înlocui produsul software, sau, dacă acesta nu este accesibil, (ii) va oferi dreptul de a
denunța contractul și costul achiziției va fi rambursat, RA Software s.r.o. nu poate fi
obligat să elibereze produsul software de obligații sau sarcini care au efect asupra
utilizării sale, sau să obțină aprobări speciale de la titularul drepturilor.
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II. Garanția produsului. RA Software s.r.o. garantează ca în termen de 6 luni de la data
cumpărării produsului software (sau, daca legislaţia, în cazul dumneavoastră, obligă la un
termen de garanție mai lung - în cadrul acelui termen mai lung) nu există impedimente
tehnice pentru instalarea și operarea software-ului (de exemplu: înregistrare, activare).
RA Software s.r.o. este obligat să înlocuiască un astfel de produs software în cazul
survenirii unor erori în timpul instalării sau operării software-ului, iar acestea este din vina
RA Software s.r.o.. În cazul nerespectării înlocuirii sau înlocuirii necorespunzătoare a
produsului defectuos, sunteți îndreptățit să denunțați contractul și costul de cumpărare vă
va fi rambursat.

III. Dacă RA Software s.r.o. nu prevede în mod expres altfel, aveți dreptul să instalați
produsul software pe un singur computer în același timp și să îl rulați și folosiți pentru
nevoile dvs. În mod expres, nu aveți niciun drept să copiați software-ul, să folosiți tehnici
de inginerie inversă (dezasamblare), să spargeți sau să evitați măsurile de protecție
existente; să închiriați, să dați în leasing sau să îl folosiți pentru examinare.
Permisiunea de a folosi produsul software și alte documente privind acesta pentru a îl
pune în funcțiune și confirmând folosirea sa licită, este transferată, și, o copie a
software-ului va fi trimisă, așa cum a fost pusă în circulație de către titularul original al
drepturilor (sau pusă în circulație de către o altă entitate care are consimțământul
titularului drepturilor). În aceste condiții, nu garantăm și nu suntem răspunzători pentru: (i)
faptul că produsul este potrivit pentru scopurile dumneavoastră specifice, (ii) că pe durata
operării software-ului nu vor apărea erori din cauza erorilor de programare ascunse ale
produsului software; (iii) că produsul software este compatibil cu orice produs hardware
sau că produsul software este compatibil cu orice alte produse software; (iv) că
dumneavoastră aveți dreptul să beneficiați de suport, actualizări, patch-uri, furnizate de
către titularul drepturilor sau de către orice altă parte în relație cu produsul software – de
asemeni chiar și în cazul când am fost deja informați despre aceste cerințe și așteptări
sau am avut cunoștință despre acestea.
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În cazurile în care, conform legii, răspunderea nu poate fi exclusă în totalitate, RA
Software s.r.o. Își va asuma răspunderea pentru orice daună pe care o veți suporta, în
limita prețului plătit pentru un produs software.
Suplimentar față de cele scrise mai sus, RA Software s.r.o. exclude, la cel mai înalt nivel
permis de către lege, orice altă răspundere viitoare cu privire la produsele software, în
special cu privire la prejudiciul ulterior și profitul nerealizat.
Pretențiile în legătură cu cele de mai sus trebuie să fie înaintate numai după depunerea
documentației complete, a accesoriilor și confirmărilor care sunt furnizate împreună cu
produsul software.
De aceea, vă solicităm să păstrați toate accesoriile și chitanțele, în special (dacă ați
obținut): kitul de instalare, ghidurile utilizatorului, facturi, procese de predare-primire,
eticheta COA și orice alte contracte originale și declarații semnate de către RA Software
s.r.o. în legătură cu această vânzare.

Legea aplicabilă. Dacă sunteți o persoană juridică care folosește produsul software
pentru afaceri, legea aplicabilă și instanța competentă sunt acelea de la sediul
vânzătorului, RA Software s.r.o. – legea cehă și instanțele din Cehia.

În Brno, 30. 11. 2016
Jakub Šulák
Reprezentantul legal al RA Software s.r.o.

