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Vyhlásenie 
 

Dolu podpísaný v zastúpení a v mene spoločnosti RA Software s.r.o. (so sídlom Nové 

sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 04885414) vyhlasujem, že spoločnosť RA 

Software s.r.o. sa zaväzuje poskytnúť časovo obmedzenú záruku na nižšie uvedené 

softvérové produkty podmienené zaplatením hodnoty produktov v plnej výške za 

nasledovných podmienok. 

TYP PRODUKTU PRODUKTOVÝ KĽÚČ / IDENTIFIKÁTOR 

Softvér ESD certifikát / fyzický CoA štítok 

 

Vyhlásenie je súčasťou vydanej faktúry 
 
I. Právna záruka. Vo vzťahu k jednotlivým vyššie uvedeným softvérovým produktom 

vyhlasujeme, že pri ich nadobudnutí spoločnosť/spoločnosti, ktorá/ktoré ich 

predala/predali spoločnosti RA Software s.r.o. garantovala/garantovali, že softvérový 

produkt/produkty boli zaobstarané z legálneho zdroja, právo pôvodného majiteľa práv na 

ich rozširovanie podľa účinnej slovenskej právnej úpravy o autorskom práve bolo 

vyčerpané, v dôsledku čoho sú tieto voľne prevoditeľné. Softvérový produkt bol 

spoločnosťou RA Software s.r.o. na Vás prevedený na základe vyhlásenia o legálnom 

zdroji, ktoré táto/tieto spoločnosť/spoločnosti poskytla/poskytli. Ak sa prevod softvérového 

produktu a jeho použitie Vašou spoločnosťou/osobou napriek vyhláseniu podľa tohto 

bodu ukáže byť právne nesprávnym, spoločnosť RA Software s.r.o. podľa svojej voľby 

buď (i) vymení softvérový produkt, alebo ak na to nepristúpi, (ii) máte právo od zmluvy 

odstúpiť a kúpna cena produktu Vám bude vrátená. Spoločnosť RA Software s.r.o. 

nemôže byť zaväzovaná k tomu, aby daný softvérový produkt oslobodila od práv a 

bremien, ktoré prekážajú v jeho používaní, alebo aby si od majiteľa práv zaobstarala 

osobitný súhlas. 
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II. Záruka na produkt. Spoločnosť RA Software s.r.o. do 6 mesiacov od odovzdaní 

softvérového produktu (alebo ak právne predpisy vo Vašom prípade stanovujú dlhšiu 

záručnú dobu, tak počas tejto dlhšej) počas takto vymedzenej doby garantuje, že pre 

inštaláciu a prevádzkovanie softvéru (napr. registrácia, aktivácia) neexistujú technické 

prekážky. Spoločnosť RA Software s.r.o. je povinná softvérový produkt vymeniť v prípade 

výskytu takej chyby počas inštalácie a prevádzkovania softvéru, za ktoré môže byť 

zodpovedná. V prípade neúspešnej výmeny alebo nesplnenia požadovanej výmeny 

chybného produktu máte právo do zmluvy odstúpiť a kúpna cena produktu Vám bude 

vrátená. 

 

III. Ak spoločnosť RA Software s.r.o. výslovne neuviedla inak, máte právo softvérový 

produkt nainštalovať v jednom čase len na jeden počítač, a jeho jednu kópiu 

prevádzkovať a používať pre vlastné účely. Výslovne nemáte právo na to, aby ste na 

kópiu softvéru použili techniky reverzného inžinierstva (disasemblovali), prelomili alebo 

obišli na ňom uložené bezpečnostné opatrenia, dali softvérový výrobok do prenájmu, 

lízingu alebo odplatného užívania. 

Povolenie na používanie softvérového produktu a ďalšie súvisiace dokumenty 

umožňujúce a potvrdzujúce jeho legitímne použitie budú transferované tak, a kópia 

softvéru bude odovzdaná tak, ako ich uviedol do obehu aj pôvodný majiteľ práv (alebo 

uviedol do obehu iný subjekt so súhlasom majiteľa práv). Na základe toho nezaručujeme 

alebo nezodpovedáme za to, (i) že softvérový výrobok bude vhodný na Vami určený 

akýkoľvek osobitý účel, (ii) že počas prevádzky softvéru sa nebudú vyskytovať chyby 

spôsobené skrytými programovacími chybami softvérového produktu, (iii) že je softvérový 

produkt kompatibilný s akýmkoľvek hardvérovým výrobkom, alebo že spolupracuje s 

akýmkoľvek softvérovým príslušenstvom, (iv) že máte právo využívať podporu, 

aktualizácie, opravy poskytnuté majiteľom práv alebo akoukoľvek treťou stranou vo 

vzťahu k softvérovému produktu – a to ani vtedy, ak sme boli o takýchto požiadavkách a 

očakávaniach informovaní, alebo sme tieto už inak poznali. 
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V prípadoch, ak podľa právnych predpisov nie je možné zodpovednosť úplne vylúčiť, 

preberá spoločnosť RA Software s.r.o. v prípade akejkoľvek škody, ktorá Vám vznikne, 

zodpovednosť do výšky protihodnoty softvérového produktu. Okrem vyššie uvedeného 

spoločnosť RA Software s.r.o. vylučuje v najvyššej zákonom povolenej miere akúkoľvek 

ďalšiu zodpovednosť v súvislosti so softvérovým produktom, a to najmä s ohľadom 

následných škôd a ujdeného zisku. 

Nároky v súvislosti s vyššie uvedeným je možné uplatniť výlučne po predložení 

kompletnej dokumentácie, príslušenstva a potvrdení, ktoré ste získali spolu so 

softvérovým produktom. Preto Vás prosíme, aby ste všetky príslušenstvá a potvrdenia 

uchovali, a to najmä (ak ste takéto prevzali) inštalačnú sadu, užívateľskú príručku, 

faktúru, dodací list, COA štítok, či iné originálne zmluvy a vyhlásenia podpísané zo strany 

RA Software s.r.o. v súvislosti s transakciou. 

 

Príslušné právo. Ak ste podnikateľským subjektom, ktorý používa softvérový produkt v 

rámci svojej obchodnej činnosti, smerodajné pre toto vyhlásenie je právo príslušný súd 

podľa sídla autora vyhlásenia, teda spoločnosti RA Software s.r.o. 

 

V Brne, 16. 04. 2017 

Jakub Šulák 

RA Software s.r.o., konateľ 
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