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Izjava prodajalca 
 

Spodaj podpisani zastopnik družbe RA Software s.r.o. (s sedežem: Nové sady 988/2, 

60200 Brno, Češka republika, mat. št.: 04885414) se s tem dokumentom zavezujem za 

zagotovitev časovno omejene garancije za na računu navedene izdelke programske 

opreme proti plačilu cene za te izdelke v polni višini pod spodaj opisanimi pogoji. 

TIP IZDELKA IDENTIFIKATOR IZJAVE 

Programska oprema ESD certifikat / Fizična CoA etiketa 

 

Izjava je sestavni del izdanega računa 
 
I. Pravno jamstvo. V zvezi s posameznimi na računu navedenimi kopijami izdelkov 

programske opreme družba RA Software s.r.o. izjavlja, da so ob sprejetju programske 

opreme od tretjih oseb te tretje osebe družbi RA Software s.r.o. izrecno zagotovile, da je 

bila programska oprema zakonito pridobljena in da je bila pravica nositelja pravic do 

širjenja kopij(e) programske opreme skladno z določilom § 14 odst. 2 zakona o avtorskih 

pravicah (Ur. l. ČR, št. 121/2000, v smislu kasnejših predpisov) izčrpana. Z ozirom na 

navedena dejstva so te kopije izdelkov programske opreme prosto prenosljive na druge 

osebe. 

Izdelek programske opreme je bil tako s strani družbe RA Software s.r.o. na vas 

prenesen na podlagi izjave o zakonitosti vira, ki so ji jo predložile tretje osebe. 

Če se prenos izdelka programske opreme in njegova uporaba (kljub izjavi po tej točki) 

izkažeta za pravno sporna, vam bo družba RA Software s.r.o. izdelek programske 

opreme zamenjala. Če vam družba RA Software s.r.o. izdelka programske opreme ne 

zamenja, imate pravico, da od pogodbe odstopite, pri čemer vam bo kupnina za izdelek 

povrnjena. Družba RA Software s.r.o. ni zavezana k temu, da dani izdelek programske 

opreme razreši pravnih napak in bremen, ki preprečujejo njeno uporabo, niti da od 
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nositelja pravic za vas pridobi posebno soglasje. 

 

II. Garancija za izdelek. Družba RA Software s.r.o. 24 mesecev od oddaje izdelka 

programske opreme (ali dlje, če pravni predpisi v vašem primeru določajo daljšo dobo) 

jamči, da se pri namestitvi in uporabi programske opreme (na primer registracija, 

aktiviranje) ne bodo pojavile tehnične ovire, ki bi preprečevale uporabo. Družba RA 

Software s.r.o. mora izdelek programske opreme zamenjati, v kolikor se pri namestitvi ali 

uporabi programske opreme pojavijo napake, za katere družba odgovarja. Če menjava 

neustreznega izdelka s strani družbe RA Software s.r.o. ni uspešna oziroma do nje sploh 

ne pride, imate pravico od pogodbe odstopiti, pri čemer vam bo povrnjena kupnina za 

izdelek. 

 

III. Če se z družbo RA Software s.r.o. niste izrecno dogovorili drugače, imate pravico 

izdelek programske opreme namestiti v določenem času le na en računalnik, pridobljeno 

kopijo pa izvajati in uporabljati izključno v lastne namene. Izrecno poudarjamo, da s strani 

družbe RA Software s.r.o. nikakor niste pooblaščeni, da bi na kopiji programske opreme 

uporabili tehnike obratnega inženirstva (disassembly), prekršili ali obšli na njej shranjene 

varnostne ukrepe, izdelek programske opreme oddali v najem ali ga drugače uporabljali v 

pridobitne namene. 

Izdelek programske opreme in drugi povezani dokumenti bodo na vas preneseni in vam 

bodo predani v takšni obliki, v kakršni so bili na trg dani s strani nositelja pravic (ali s 

strani drugega subjekta s soglasjem nositelja pravic). Na tej podlagi ne jamčimo niti ne 

odgovarjamo za to, (i) da bo izdelek programske opreme primeren za katerikoli poseben 

namen, (ii) da se med izvajanjem programske opreme ne bodo pojavljale napake kot 

posledice napak samega izdelka programske opreme, (iii) da je izdelek programske 

opreme kompatibilen s katerokoli strojno opremo ali da deluje v kombinaciji s katerokoli 

programsko opremo, (iv) da imate pravico do uporabe podpore, posodobitev ali popravil, 

ki jih zagotavlja nositelj pravic ali katerakoli tretja oseba za dotični izdelek programske 

opreme. 
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V primerih, ko skladno s pravnimi predpisi odgovornosti ni mogoče povsem izključiti, 

družba RA Software s.r.o. v primeru kakršnekoli škode, ki bi vam nastala, prevzema 

odgovornost do višine protivrednosti izdelka programske opreme. 

Poleg zgoraj navedenega družba RA Software s.r.o. v najvišji zakonsko dovoljeni meri 

izključuje odgovornost v zvezi z izdelkom programske opreme, in sicer predvsem v 

povezavi z neposrednimi škodami in izpadlim dobičkom. Zahtevke povezane z zgoraj 

navedenim je mogoče do družbe RA Software s.r.o. uveljaviti izključno po predložitvi 

celotnega materiala, opreme in potrdil, ki ste jih prejeli skupaj z izdelkom programske 

opreme. Zato vas prosimo, da vso opremo izdelka programske opreme in potrdila skrbno 

shranite, in sicer predvsem (če ste v tej obliki prevzeli) komplet za namestitev, 

uporabniški priročnik, račun, dobavnico, CoA etiketo ali druge izvirne pogodbe ter izjavo, 

podpisano s strani družbe Výhodný Software s.r.o., v zvezi s transakcijo. 

 

Veljavno pravo. Če ste pravna oseba, ki izdelek programske opreme uporablja v okviru 

svoje poslovne dejavnosti, je za to izjavo veljavno pravo in pristojno sodišče po sedežu 

avtorja te izjave, torej družbe RA Software s.r.o. 

 

V Brnu, dne 16. 4. 2017 

Jakub Šulák 

Zakoniti zastopnik družbe RA Software s.r.o. 
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