PROGRAMIN S RANGOS LICENCIN SUTARTIS
SVARBU – ATIDŽIAI PERSKAITYKITE: TAI J
IR SAP TEISIN SUTARTIS D L PAGAL ŠI SUTART PATEIKIAMOS SAP
PROGRAMIN S RANGOS, T. Y. KOMPIUTERIN S PROGRAMIN S RANGOS, SUSIJUSI LAIKMEN , IŠSPAUSDINTOS
MEDŽIAGOS IR INTERNETE ARBA ELEKTRONINIU FORMATU PATEIKTOS DOKUMENTACIJOS (TOLIAU – PROGRAMIN
RANGA). PRIEŠ T SDAMI PROGRAMIN S RANGOS DIEGIM TURITE PERSKAITYTI ŠIAME DOKUMENTE IŠD STYTAS
PROGRAMIN S RANGOS LICENCIN S SUTARTIES (TOLIAU – SUTARTIS) S LYGAS, JAS PATVIRTINTI IR SU JOMIS
SUTIKTI. JEI NESUTINKATE SU SUTARTIES S LYGOMIS, GALITE PER TRISDEŠIMT (30) DIEN NUO PIRKIMO GR ŽINTI
PROGRAMIN RANG
VIET , KURIOJE J SIGIJOTE, IR ATGAUTI VIS SUMOK
SUM .
1.

LICENCIJOS SUTEIKIMAS. SAP suteikia neišskirtin ribot
licencij naudoti Programin s rangos produktus ir funkcijas, už
kuriuos sumok jote taikomus mokes ius, tik vidiniais verslo tikslais ir laikantis šios Sutarties s lyg . Jums suteikta Programin s
rangos licencija, ta iau pati Programin ranga n ra jums parduota. Jei š produkt sigijote specialaus pasi lymo metu, kaip
bandom
licencij , prid
prie kito SAP produkto, arba kartu su tre iosios šalies produktu ar kaip tre iosios šalies produkto dal ,
taikomi papildomi apribojimai, nurodyti Programin s rangos naudojimo teisi skyriaus 3 dalyje. Ši licencija netaikoma jokioms
kitoms programin s rangos programoms, pateiktoms su Programine ranga, skaitant bandom
programin rang , kurioms galioja
su tokia programine ranga pateikta internetin s programin s rangos licencin sutartis. Jei iš SAP sigysite arba gausite katalog ,
komponent , jung , priemoni , duomen arba kit element , skirt naudoti su Programine ranga (toliau – Papildoma
technologija), Papildomos technologijos naudojimas tur s atitikti šios Sutarties s lygas, sipareigojimus ir apribojimus. Šiame
dokumente vartojama s voka „Programin ranga“ apima Papildom technologij ir tre
šali produktus.
SAP yra SAP mon , iš kurios tiesiogiai arba netiesiogiai (per platintoj ) sigyjate Programin s rangos licencijas arba susijusias
paslaugas; arba, jei jokia SAP mon neplatina SAP produkt j
šalyje, tai yra „Business Objects Software Limited“.

2.

DIEGIMAS IR NAUDOJIMAS. Galite diegti ir naudoti tik toki Programin s rangos konfig racij ir tok kopij skai , kiek licencij
esate sigij . Taip pat galite diegti negamybini Programin s rangos kopij , kurios d l pagr st priežas
reikalingos norint atkurti
duomenis vykus avarijai, atlikti avarin paleidim iš naujo ir kurti atsargines kopijas, skaitant, ta iau neapsiribojant, šiems tikslams
skirt kopij k rim vienoje arba keliose avarinio atk rimo vietose. Nor dami naudotis teis mis Programin rang pagal ši
Licencin sutart , turite suaktyvinti turim Programin s rangos kopij paleidimo sekoje aprašytu b du. Naudodama rakt kodus,
SAP gali kontroliuoti licencij skai
ir tip bei Programin s rangos naudojim .

3.

PROGRAMIN S RANGOS NAUDOJIMO TEIS S.
Programin s rangos naudojimo teisi dokumente pateikiamos
papildomos s lygos, susijusios su j
Programin s
rangos naudojimu. Jos išd stytos svetain je
www.sap.com/company/legal ir tampa šios sutarties dalimi pateikiant ši nuorod . J s patvirtinate ir sutinkate, kad šios
papildomos s lygos yra šios Sutarties sud tin dalis.

4.

NUOSAVYB .SAP ir (arba) jos tiek jai visada išlaiko visas nuosavyb s ir kitas teises Programin rang ir jos kopijas, nepaisant
originalios rangos arba kit kopij v lesnio egzistavimo formos arba laikmen . Jums nepriklauso Programin s rangos arba
susijusi patent , autori teisi , preki ženkl arba kitos intelektin s nuosavyb s teis s ir šis dokumentas j nesuteikia. J s
sutinkate išlaikyti Programin s rangos, šios Sutarties s lyg , taip pat Programin s rangos našumo arba panaši test (kuriuos
atlikote j s, SAP arba tre ioji šalis) konfidencialum ir užkirsti keli j neteis tam atskleidimui arba naudojimui negavus SAP
išankstinio rašytinio sutikimo. SAP ir (arba) jos tiek jai išlaiko visas teises, kurios n ra jums aiškiai suteiktos. SAP tiek jai yra
numatytoji tre ioji šalis, gaunanti naudos iš šios Licencin s sutarties ir turinti teis remtis ir tiesiogiai užtikrinti, kad b
vykdomos
šiame dokumente išd stytos s lygos.

5.

AUTORI TEIS S. Programin s rangos autori teis s priklauso SAP ir (arba) jos tiek jams. Šias teises saugo JAV autori teisi ir
patent statymai ir tarptautini sutar
nuostatos. Programin s rangos negalima kopijuoti, išskyrus šiuos atvejus: (a) norite
sukurti negamybin atsargin kopij ; arba (b) kompiuteriuose kaip Programin s rangos naudojimo proceso dal norite diegti
licencijuotus Programin s rangos komponentus, kaip nurodyta 2 dalyje. Tik remdamiesi su Programine ranga pateikta
dokumentacija galite sukurti pagr st skai
kopij (spausdintini arba elektronini ), su s lyga, kad šias kopijas naudos tik
licencijuoti galutiniai vartotojai kartu su Programine ranga ir jos nebus iš naujo paskelbtos arba perduotos jokiai tre iajai šaliai.
Turite nukopijuoti ir traukti visus SAP ir jos tiek
autori teisi ženklus, preki ženklus arba kitus nuosavyb s ženklus visas j
sukurtas Programin s rangos arba dokumentacijos kopijas. Visos kitos j
sukurtos Programin s rangos kopijos pažeidžia ši
Licencin sutart .

6.

APRIBOJIMAI. Jei ši Licencin sutartis arba galiojantys statymai aiškiai nenurodo, kad leidžiama, negalite: (a) nuomoti, skolinti,
perparduoti, priskirti, papildomai licencijuoti arba kitokiais b dais platinti Programin s rangos arba šios Licencin s sutarties suteikt
teisi negav aiškaus rašytinio SAP leidimo; (b) naudoti Programin s rangos taikom
program paslaug teik jo (ASP)
paslaugoms teikti arba jam valdyti, paslaug biuro, rinkodaros, tre
šali mokymo, užsakomosioms, konsultavimo arba kitokioms
su Programine ranga susijusioms komercin ms paslaugoms, pvz., mokomosios medžiagos k rimo, teikti; (c) modifikuoti (net
taisydami klaidas), pritaikyti arba versti Programin s rangos arba kurti iš jos išvestini darb , išskyrus konfig ruojant Programin
rang b tinus veiksmus, atliekamus naudojant šiems tikslams skirtus ir Programin je rangoje diegtus meniu, parinktis ir rankius;
(d) atlikti joki apgr žos inžinerijos veiksm , išardyti arba dekompiliuoti Programin s rangos arba .RPT ataskaitos failo formato
skaitant apgr žos kompiliavim , skirt operaciniam suderinamumui užtikrinti), arba kit dali , išskyrus atvejus ir tikslus, kai tai
atlikti leidžia galiojantys statymai, nepaisant šio apribojimo; (e) naudoti Programin rang produktui, konkuruojan iam su bet kuriais
SAP si lomais produktais, kurti; (f) naudoti Programin rang produktui, kuris konvertuoja ataskaitos failo (.RPT) format
alternatyv
ataskaitos failo format , naudojam atliekant bendro pob džio ataskait rašym , duomen analiz arba ataskait
pateikim , ir kuris n ra SAP nuosavyb , kurti; (g) naudoti neteis
(-us) rakto kod (-us) arba j (-uos) platinti; (h) atskleisti
Programin s rangos našumo analiz s rezultatus tre iosioms šalims negav išankstinio rašytinio SAP leidimo; (i) leisti tre iosioms
šalims pasiekti arba naudoti Programin rang , išskyrus šiame dokumente nurodytus leidžiamus atvejus; (j) platinti arba viešinti
rakto kod . Jei norite pagal galiojan ius statymus naudotis apgr žos inžinerijos teise, kad užtikrintum te operacin suderinamum ,
pirma turite pateikti SAP rašytin pranešim ir leisti SAP jos nuoži ra pateikti informacijos ir pagalbos, kuri pagr stai reikalinga norint
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užtikrinti Programin s rangos ir kit
pasi lym .

j

turim

produkt

operacin suderinamum , suteikimo už sutart

mokest (jei taikomas)

7.

RIBOTOJI GARANTIJA IR NUOSTOLI

ATLYGINIMAS.

(a)

Išskyrus tre
šali produktus, SAP garantuoja, kad: (i) šeši (6) m nesi periodu nuo Programin s rangos pateikimo ji iš esm s
atitiks standartin je dokumentacijoje pateikt funkcij apraš ; (ii) šeši (6) m nesi periodu nuo fizin s laikmenos pateikimo (pvz.,
kompaktinio disko, DVD disko ir elektroninio programin s rangos platinimo) nebus laikmenos medžiag ir gamybos defekt . Visos
Programinei rangai, tre
šali produktams ir laikmenoms taikomos numanomos garantijos galioja trisdešimt (30) dien nuo
pateikimo, jei j neatsisakyta pagal žemiau pateiktoje 8 (c) dalyje nurodytas s lygas. Aukš iau aprašytos garantijos netaikomos
defektams, atsiradusiems d l nelaiming atsitikim , piktnaudžiavimo, neteis to remonto, modifikacij , patobulinim arba netinkamo
naudojimo. SAP negarantuoja, kad naudojama Programin ranga veiks be sutrikim ir klaid . Pateikus Programin s rangos
papildom kopij , pataisyt leidim arba versij naujinim , skaitant pagal palaikymo paslaugas pateiktus leidimus, garantinis
periodas neprasid s iš naujo ar nebus kitaip paveiktas.

(b)

SAP atlygins nuostolius, patirtus d l aukš iau aprašytos ribotosios garantijos s lyg pažeidimo, savo nuoži ra pasirinkdama vien
iš ši b
: (i) Programin s rangos taisymas arba pakeitimas produktu (-ais), atitinkan iu (-ais) aukš iau aprašytas ribotosios
garantijos s lygas; (ii) sumos, sumok tos už Programin rang , gr žinimas ir šios Licencin s sutarties nutraukimas, jei kopijos
neatitinka garantijos s lyg . SAP atlygins nuostolius tik jei per šešis (6) m nesius nuo Programin s rangos pristatymo pateiksite
SAP rašytin pranešim apie aukš iau aprašytos ribotosios garantijos s lyg pažeidim .

(C)

IŠSKYRUS ŠIOJE 8 DALYJE NURODYTAS IŠREIKŠTAS GARANTIJAS, „SAP“ IR JOS TIEK JAI NETEIKIA JOKI KITOKI
GARANTIJ , SKAITANT, TA IAU NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS (I) TINKAMUMO PARDUOTI, (II) TINKAMUMO
KONKRE IAM TIKSLUI, (III) TRE
ŠALI TEISI NEPAŽEIDIMO ARBA (IV) NEMATOM DEFEKT
NEBUVIMO
GARANTIJAS. KAI KURIOSE ŠALYSE / JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA ATSISAKYTI NUMANOM GARANTIJ , TOD L
AUKŠ IAU IŠD STYTAS ATSISAKYMAS GALI B TI JUMS NETAIKOMAS IR J
TEIS S SKIRTINGOSE ŠALYSE ARBA
JURISDIKCIJOSE GALI SKIRTIS.
J S PATVIRTINATE, KAD, SUDARYDAMI ŠI SUTART , VERTINOTE PROGRAMIN
RANG REMDAMIESI SAVO PATIRTIMI,
DŽIAIS IR SUPRATIMU IR SITIKINOTE, KAD PROGRAMIN RANGA ATITINKA
REIKALAVIMUS.

8.

ATSAKOMYB S APRIBOJIMAS. KIEK DAUGIAUSIA LEIDŽIA GALIOJANTYS STATYMAI, JOKIAIS ATVEJAIS SAP ARBA JOS
PLATINTOJAI, TIEK JAI ARBA DUKTERIN S MON S NEBUS ATSAKINGOS JUMS ARBA TRE IAJAI ŠALIAI UŽ
NETIESIOGINIUS, SPECIALIUOSIUS, PAPILDOMUS, PASEKMINIUS ARBA BAUDINIUS NUOSTOLIUS, SKAITANT, TA IAU
NEAPSIRIBOJANT, PRARAST PELN ARBA PAJAMAS, DUOMEN PRARADIM ARBA NETIKSLUM ARBA PAKAITINI
PREKI KAIN , NEPAISANT TAIKOMOS ATSAKOMYB S TEORIJOS ( SKAITANT APLAIDUM ), NET JEI „SAP“ BUVO
INFORMUOTA APIE TOKI NUOSTOLI GALIMYB . „SAP“ IR JOS TIEK
BENDRA ATSAKOMYB JUMS D L FAKTINI
TIESIOGINI NUOSTOLI , ATSIRADUSI D L BET KOKI PRIEŽAS
, APRIBOJAMA J
SUMOK TAIS MOKES IAIS UŽ
PROGRAMIN S RANGOS LICENCIJ ARBA PASLAUG , D L KURIOS TIESIOGIAI PATYR TE NUOSTOLI . „SAP“ NEBUS
ATSAKINGA UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS D L TRE
ŠALI PRODUKT . ŠIE APRIBOJIMAI BUS TAIKOMI NET JEI
RIBOTASIS NUOSTOLI ATLYGINIMAS NEATITINKA ESMINIO TIKSLO. ANKS IAU MIN TAS RIZIKOS PASKIRSTYMAS
ATSISPINDI PAGAL ŠI LICENCIN SUTART TAIKOMUOSE MOKES IUOSE. KAI KURIOSE ŠALYSE / JURISDIKCIJOSE
NELEIDŽIAMA RIBOTI ARBA ATSISAKYTI ATSAKOMYB S TAM TIKROMIS ŠIOJE DALYJE NURODYTOMIS APLINKYB MIS,
TOD L AUKŠ IAU IŠD STYTAS APRIBOJIMAS MIN TOMIS APLINKYB MIS GALI B TI JUMS NETAIKOMAS.

9.

PALAIKYMO PASLAUGOS. SAP teiks produkto palaikymo paslaugas, nurodytas užsakymo formoje arba kituose užsakymo
dokumentuose, pagal tuo metu galiojant SAP palaikymo grafik , pateikt svetain je www.sap.com/company/legal, kurios
nuoroda traukta š dokument .

10. NUTRAUKIMAS. Išskyrus atvejus, kai Programin ranga licencijuota prenumeratos pagrindu arba pagal kitokius užsakym
tvarkaraš io, pirkimo užsakymo arba bet kokio rašytinio SAP kainos pasi lymo, kuris aiškiai nurodytas pirkimo užsakyme,
nurodymus, žemiau nurodytos suteiktos Programin s rangos licencijos bus nuolatin s. Jei Programin ranga licencijuota
prenumeratos pagrindu, o prenumeratos galiojimas neprat siamas prieš pasibaigiant prenumeratos licencijos galiojimo terminui
arba galiojimo pabaigos dien , taikomos prenumeratos licencijos galiojimas nutraukiamas. Nepaisant anks iau išd styt s lyg ,
SAP gali iš karto nutraukti ši Sutart ir žemiau nurodyt licencij galiojim bei paslaug teikim , jei: (i) SAP raštu praneš apie
pažeidim ir šis pažeidimas nebus pašalintas per trisdešimt (30) dien ; arba (ii) atliksite perleidim kreditori naudai ar j
atžvilgiu
bus prad ta teismo byla pagal bankroto, nemokumo arba skol nurašymo statymus. Nutraukimas neatleis j
nuo sipareigojimo
sumok ti likusius nesumok tus mokes ius ir neapribos n vienos šalies galimybi siekti kitokio galimo nuostoli atlyginimo. Jei
SAP arba kita šalis nutrauks ši Sutart , SAP nebus pareigota sugr žinti j
sumok
mokes , o j s sutinkate visam laiku
bes lygiškai atsisakyti vis pretenzij d l l
gr žinimo. Jei Programin s rangos licencija panaikinta arba jos galiojimas baig si,
turite raštu patvirtinti SAP, kad per trisdešimt (30) sien nuo tokio panaikinimo / galiojimo pabaigos nedelsdami pašalinote ir
sunaikinote visas Programin s rangos kopijas. Šios dalys lieka galioti nutraukus ši Sutart : 8 (c), 9, 11, 13, 15 ir 17.
11. AUDITAS.
Galiojant šiai Sutar iai ir trejus (3) metus po nutraukimo arba galiojimo pabaigos, tinkamai pranešusi, SAP savo
šomis gali atlikti j
registr ir raš audit , kad nustatyt , ar atitinkate šios Sutarties s lygas. Jei atlikus tok audit paaišk s, kad
per period , kurio auditas atliekamas, nesumok jote SAP sumos, didesn s negu penki procentai (5 %) SAP mok tinos sumos, arba
moningai pažeid te žemiau nurodytus materialinius sipareigojimus, be kitokio galimo SAP nuostoli atlyginimo, tur site sumok ti
arba kompensuoti ir SAP audito išlaidas.
12. BENDROJI DALIS.Jei JAV federaliniai statymai nenurodo kitaip, šiai Sutar iai bus taikomi JAV Niujorko valstijos statymai,
nepaisant statym nuostat , Jungtini Taut 1980 m. Konvencijos d l tarptautinio pirkimo pardavimo sutar
ir susijusi pakeitim
neatitikimo. Jei bet kuri šios Sutarties s lyga neteks galios, tai nedarys takos likusi šios Sutarties dali galiojimui. Ši sutartis, kartu
su Programin s rangos naudojimo teis mis ir SAP palaikymo tvarkaraš iu, kuris tampa sutarties dalimi pateikiant nuorod , sudaro
vis j
ir SAP sutart ir pakei ia bet koki ankstesn raštu ar žodžiu sudaryt sutart , susijusi su šios Sutarties objektu. Ši sutartis
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gali b ti kei iama tik raštu ir tinkamai pasirašius vis šali galiotiesiems atstovams. Jei sigyjate Programin rang juridinio asmens
vardu, turite pateikti galiojim , patvirtinant , kad turite teis š juridin asmen susaistyti šia Sutartimi. Ši Sutartis pakei ia visas j
pateikt pirkimo užsakym arba kit užsakymo dokument s lygas. Jei j s ir SAP abipusiu susitarimu sudar te atskir Pagrindin
programin s rangos licencin sutart (toliau – MSLA) ir pagal j sigijote Programin rang , MSLA s lygos bus taikomos
Programin s rangos naudojimui, o šios Sutarties s lygos bus pakeistos MSLA s lygomis. Programin s rangos produkto
pavadinimas yra SAP prek s ženklas arba registruotasis prek s ženklas. Jei kilt klausim d l šios Licencin s sutarties, kreipkit s
vietin SAP pardavimo biur arba galiot platintoj arba rašykite: SAP, Attn: Contracts Department, 3410 Hillview Ave., Palo Alto,
CA 94304, USA.
13. JAV VYRIAUSYB S RIBOTOSIOS TEIS S. Programin ranga yra komercin prek (pagal šios s vokos apibr žim , pateikt 48
C.F.R. 2.101 (1995 m. spalis), sudaryta iš komercin s kompiuterin s programin s rangos ir komercin s kompiuterin s programin s
rangos dokumentacijos (pagal ši s vok vartojim 48 C.F.R. 12.212 (1995 m. rugs jis). Pagal 48 C.F.R. 12.212 ir nuo 48 C.F.R.
227.7202-1 iki 227.7202-4 (1995 m. birželis) (arba lygiavertes nuostatas, pvz., vairi JAV vyriausyb s agent
papildymus, jei
taikoma), visi JAV vyriausyb s vartotojai gaus Programin rang tik su šiame dokumente nurodytomis teis mis. Gamintojas yra
SAP (3410 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304, USA).
14. EKSPORTO KONTROL . Šios Programin s rangos naudojim reglamentuoja JAV eksporto administravimo nuostatos. J s
patvirtinate, kad: (a) nesate Kubos, Šiaur s Kor jos, Sirijos, Sudano ir jokios kitos šalies, kuri JAV uždrausta eksportuoti, pilietis
arba gyventojas ir nesate pavaldus n vienos iš nurodyt šali vyriausybei; (b) tiesiogiai arba netiesiogiai neeksportuosite ir
nepereksportuosite Programin s rangos nei joki iš aukš iau nurodyt šali , nei ši šali pilie iams arba gyventojams; (c) nesate
trauktas JAV iždo departamento specialiai nurodyt pilie , terorist ir narkotik gabentoj s rašus ir JAV prekybos departamento
užsakym atsisakymo lentel ; (d) tiesiogiai arba netiesiogiai neeksportuosite ir nepereksportuosite Programin s rangos aukš iau
min tus s rašus trauktiems asmenims; (e) nenaudosite Programin s rangos ir neleisite jos naudoti jokiais JAV statym
uždraustais tikslais, skaitant, ta iau neapsiribojant, atomini , chemini ir biologini masinio naikinimo ginkl k rim , konstravim
arba gamyb . Daugiau informacijos pateikta svetain je www.sap.com/company/legal.
15. UŽSAKYMO S LYGOS. Iš reikalavimus atitinkan
moni gali b ti priimami SAP pirkimo užsakym nuostatas atitinkantys pirkimo
užsakymai. Visos iš anksto išspausdintos pirkimo užsakymo s lygos, kuri raštu nepatvirtino SAP, neturi galios. Mok jimo terminas
yra 30 dien nuo s skaitos išrašymo datos. SAP FOB s lygos. SAP išskirtinai atsisako suteikti bet kokias kain garantijas. J s
atsakote už vis taikom pardavimo, naudojimo, suvartojimo, PVM, PPM, eksporto, importo, muito ir panaši mokes
bei rinkliav
mok jim , neskaitant pagal SAP gryn peln apskai iuojam mokes .
16

KONKRE IOMS ŠALIMS TAIKOMOS S LYGOS.
Jei sigijote Programin rang vienoje iš žemiau išvardyt teritorij (toliau – Vietin teritorija), šioje dalyje išd stytos konkre ios
lygos ir aukš iau išd styt s lyg išimtys. Jei žemiau išd styta Vietinei teritorijai taikoma s lyga (toliau – Vietin s lyga)
prieštarauja bet kuriai šios Sutarties s lygai, Vietin s lyga bus laikoma viršesne už prieštaraujan
šios Sutarties s lyg Vietin je
teritorijoje sigytoms licencijoms.
Australija:
a) Ribotoji garantija ir nuostoli atlyginimas (7 dalis) – prid tos šios s lygos:
Šioje dalyje nurodytos garantijos papildo teises, kurios gali b ti jums suteiktos pagal 1974 m. Verslo praktikos statym arba kitus
teis s aktus, ir yra apribotos, kiek leidžia galiojantys teis s aktai.
b) Atsakomyb s apribojimas (8 dalis) – prid tos šios s lygos:
Kiek leidžia statymai, jei SAP pažeidžia 1974 m. Verslo praktikos statymo arba lygiaver
Teritorijos teis s akt , kuri negalima
nepaisyti, numatyt s lyg arba garantij , SAP atsakomyb apribojama šiais b dais, iš kuri SAP gali rinktis savo nuoži ra: (i)
esant Programinei rangai: (a) (i) suremontuoti arba pakeisti prekes, arba pateikti lygiavertes prekes; (ii) sumok ti tokio remonto
arba pakeitimo, arba lygiaver
preki sigijimo išlaidas; (ii) esant palaikymo paslaugoms: (x) iš naujo suteikti palaikymo paslaugas;
arba (y) sumok ti pakartotinio paslaug teikimo išlaidas. Apskai iuojant SAP bendr atsakomyb pagal ši Sutart bus trauktos
sumos, sumok tos už SAP pagal š skirsn pakeistas, suremontuotas arba pateiktas prekes arba paslaugas, arba ši preki arba
paslaug vert .
c) Bendroji dalis (12 dalis) – pirmas šios dalies sakinys pakei iamas šiuo:
Šiai Sutar iai taikomi šalies arba Teritorijos, kurioje sigijote Programin rang , statymai, nepaisant statym
Jungtini Taut 1980 m. Konvencijos d l tarptautinio pirkimo pardavimo sutar
ir susijusi pakeitim neatitikimo.

nuostat

arba

Belgija ir Pranc zija
a) Atsakomyb s apribojimas (8 dalis) – visos šios dalies s lygos pakei iamas šiomis:
Jei kitaip nenurodyta privalomame statyme:
1. SAP atsakomyb d l vykdant su šia Sutartimi susijusius sipareigojimus galin ios atsirasti žalos ir nuostoli apribota tik žalos ir
nuostoli , kurie yra rodyti ir patirti faktiškai ir tiesiogiai d l toki sipareigojim nevykdymo (jei tai SAP kalt ), kompensavimu.
Maksimali kompensacijos suma lygi mokes iams, sumok tiems už Programin rang , d l kurios patirta nuostoli . Šis apribojimas
netaikomas žalai d l k no sužalojimo ( skaitant mirt ) ir nekilnojamajam bei materialiajam asmeniniam turtui padarytai žalai, už kuri
SAP atsako teisiškai.
2. JOKIOMIS APLINKYB MIS SAP ARBA JOS PROGRAMIN S RANGOS K
JAI NEATSAKO UŽ ŠIUOS DALYKUS, NET JEI
BUVO INFORMUOTI APIE J GALIMUM : 1) DUOMEN PRARADIM ARBA SUGADINIM ; 2) PAPILDOMUS ARBA
NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS ARBA BET KOKIUS EKONOMINIUS PASEKMINIUS NUOSTOLIUS; 3) PRARAST PELN ,
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NET JEI PELNO PRARADIMAS YRA TIESIOGIN NUOSTOLIUS SUK LUSIO VYKIO PASEKM ; 4) VERSLO, PAJAM ,
PRESTIŽO ARBA SUTAUPYTI NUMATYT L
PRARADIM .
3. Šiuo dokumentu sutartas atsakomyb s apribojimas ir atsisakymas taikomas ne tik SAP veiklai, bet ir jos tiek
ir Programin s
rangos k
veiklai, ir atitinka maksimali sum , už kuri bendrai atsako SAP, jos tiek jai ir Programin s rangos k jai. Šis
apribojimas netaikomas žalai d l k no sužalojimo ( skaitant mirt ) ir nekilnojamajam bei materialiajam asmeniniam turtui padarytai
žalai, už kuri SAP atsako teisiškai.
b) Bendroji dalis (12 dalis) – pirmas šios dalies sakinys pakei iamas šiuo:
Šiai Sutar iai taikomi šalies, kurioje sigijote Programin
m. Konvencijos d l tarptautinio pirkimo pardavimo sutar

rang , statymai, nepaisant statym nuostat arba Jungtini Taut 1980
ir susijusi pakeitim neatitikimo.

Brazilija
a) Garantija (7 dalis) – visos šios dalies s lygos pakei iamas šiomis:
(a)
SAP garantuoja, kad: (i) šeši (6) m nesi periodu nuo Programin s rangos pateikimo ji iš esm s atitiks standartin je
dokumentacijoje pateikt funkcij apraš ; (ii) šeši (6) m nesi periodu nuo fizin s laikmenos pateikimo (pvz., kompaktinio disko)
nebus tokios fizin s laikmenos medžiag ir gamybos defekt . Aukš iau aprašytos garantijos netaikomos defektams, atsiradusiems
l nelaiming atsitikim , piktnaudžiavimo, neteis to remonto, modifikacij , patobulinim arba netinkamo naudojimo. J s suvokiate
ir sutinkate, kad naudojant šiuolaikines technologijas ne manoma sukurti programin s rangos be klaid . Tod l SAP negali
garantuoti, kad Programin ranga veiks be sutrikim ir klaid . Pateikus Programin s rangos papildom kopij , pataisyt leidim
arba versij naujinim , skaitant pagal palaikymo paslaugas pateiktus leidimus, garantinis periodas neprasid s iš naujo ar nebus
kitaip paveiktas.
(b) SAP atlygins nuostolius, patirtus d l aukš iau aprašytos ribotosios garantijos s lyg pažeidimo, savo nuoži ra pasirinkdama
vien iš ši b
: (i) Programin s rangos taisymas arba pakeitimas produktu (-ais), atitinkan iu (-ais) aukš iau aprašytas ribotosios
garantijos s lygas; (ii) sumos, sumok tos už Programin rang , gr žinimas ir šios Licencin s sutarties nutraukimas, jei kopijos
neatitinka garantijos s lyg . SAP atlygins nuostolius tik jei per trisdešimt (30) dien nuo Programin s rangos pristatymo pateiksite
SAP rašytin pranešim apie aukš iau aprašytos ribotos garantijos s lyg pažeidim .
(c) LICENCIATAS SUVOKIA IR SUTINKA, KAD NAUDOJANT ŠIUOLAIKINES TECHNOLOGIJAS NE MANOMA SUKURTI
PROGRAMIN S RANGOS BE KLAID IR PROGRAMIN
RANGA BUVO SUKURTA PRASTIEMS VERSLUI SKIRTOS
PROGRAMIN S RANGOS VARTOTOJAMS. TOD L, IŠSKYRUS ŠIOJE 7 DALYJE NURODYTAS IŠREIKŠTAS GARANTIJAS,
„SAP“ IR JOS TIEK JAI NETEIKIA JOKI KITOKI GARANTIJ , SKAITANT, TA IAU NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS (I)
TINKAMUMO PARDUOTI, (II) TINKAMUMO KONKRE IAM TIKSLUI, (III) TRE
ŠALI TEISI NEPAŽEIDIMO ARBA (IV)
NEMATOM DEFEKT NEBUVIMO GARANTIJAS. KAI KURIOSE ŠALYSE / JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA ATSISAKYTI
NUMANOM GARANTIJ , TOD L AUKŠ IAU IŠD STYTAS ATSISAKYMAS GALI B TI JUMS NETAIKOMAS IR J
TEIS S
SKIRTINGOSE ŠALYSE ARBA JURISDIKCIJOSE GALI SKIRTIS. LICENCIATAS PATVIRTINA, KAD, SUDARYDAMAS ŠI
SUTART , VERTINO PROGRAMIN RANG REMDAMASIS SAVO PATIRTIMI,
DŽIAIS IR SUPRATIMU IR SITIKINO, KAD
PROGRAMIN RANGA ATITINKA LICENCIATO REIKALAVIMUS.
b) Atsakomyb s apribojimas (8 dalis) – visos šios dalies s lygos pakei iamos šiomis:
KIEK DAUGIAUSIA LEIDŽIA GALIOJANTYS STATYMAI, JOKIAIS ATVEJAIS SAP ARBA JOS PLATINTOJAI, TIEK JAI ARBA
DUKTERIN S MON S NEBUS ATSAKINGOS JUMS ARBA TRE IAJAI ŠALIAI UŽ NETIESIOGINIUS, SPECIALIUOSIUS,
PAPILDOMUS, PASEKMINIUS ARBA BAUDINIUS NUOSTOLIUS, SKAITANT, TA IAU NEAPSIRIBOJANT, DUOMEN
PRARADIM ARBA NETIKSLUM ARBA PAKAITINI PREKI KAIN , NEPAISANT TAIKOMOS ATSAKOMYB S TEORIJOS
SKAITANT APLAIDUM ), NET JEI „SAP“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKI NUOSTOLI GALIMYB . „SAP“ IR JOS TIEK
BENDRA ATSAKOMYB
LICENCIATUI D L FAKTINI
TIESIOGINI
NUOSTOLI , ATSIRADUSI
D L BET KOKI
PRIEŽAS
, APRIBOJAMA LICENCIATO SUMOK TAIS PROGRAMIN S RANGOS LICENCIJOS ARBA PASLAUGOS, D L
KURIOS TIESIOGIAI PATIRTI NUOSTOLIAI, MOKES IAIS. ŠIE APRIBOJIMAI BUS TAIKOMI NET JEI RIBOTASIS NUOSTOLI
ATLYGINIMAS NEATITINKA ESMINIO TIKSLO. ANKS IAU MIN TAS RIZIKOS PASKIRSTYMAS ATSISPINDI PAGAL ŠI
LICENCIN SUTART TAIKOMUOSE MOKES IUOSE. LICENCIATAS ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINA, KAD ŠIOS DALIES
APRIBOJIMAI YRA ŠIOS SUTARTIES SUD TIN DALIS IR, JEI ŠI APRIBOJIM NEB
, ŠIOJE SUTARTYJE NUSTATYTA
KAINODARA IR KITOS S LYGOS B
VISIŠKAI SKIRTINGOS.
c) Bendroji dalis (12 dalis) žodis „Niujorkas“ pakei iamas šiuo:
Brazilija
Vokietija ir Austrija
a) Garantija (7 dalis) – visos šios dalies s lygos pakei iamas šiomis:
SAP garantuoja, kad Programin s rangos funkcijos, nurodytos susijusioje dokumentacijoje (toliau – Dokumentacijoje nurodytos
funkcijos), veiks ribotosios garantijos periodu, kuris prasid s gavus Programin rang , jei Programin ranga bus naudojama
pritaikius rekomenduojamos konfig racijos aparat . Ribotosios garantijos periodas verslo vartotojams yra vieni metai, o ne verslo
vartotojams – dveji metai. Neesminis nukrypimas nuo Dokumentacijoje nurodyt funkcij nenustato joki garantini teisi . ŠI
RIBOTOJI GARANTIJA NETAIKOMA NEMOKAMAI PATEIKTAI (PVZ., NAUJINIMAMS, BANDOMIESIEMS LEIDIMAMS,
VERTINIMO ARBA NEPERPARDUODAMAI RANGAI) ARBA J
PAKEISTAI, JEI D L TO PAKEITIMO RANGA SUGEDO,
PROGRAMINEI RANGAI. Nor dami pateikti garantijos paraišk , turite SAP s skaita gr žinti Programin rang ir pirkim rodant
dokument monei, iš kurios sigijote Programin rang . Jei Programin s rangos funkcijos labai skiriasi nuo sutart , SAP turi teis
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iš naujo vykdyti sutart ir savo nuoži ra suremontuoti arba pakeisti Programin
sumažinti pirkimo kain arba nutraukti pirkimo sutart .

rang .

Nepavykus to atlikti, j s turite teis

b) Atsakomyb s apribojimas (8 dalis) – ši dal trauktas šis skirsnis:
Šioje dalyje nurodyti apribojimai ir atsisakymai nebus taikomi nuostoliams, patirtiems d l SAP s moningo arba didelio aplaidumo.
Be to, SAP atsakys už nuostolius, patirtus d l SAP arba jos agent nedidelio materialini sutartyje numatyt sipareigojim
pažeidimo, ne didesne suma negu prastai numatoma toki nuostoli suma. Šis atsakomyb s apribojimas taikomas visoms
paraiškoms d l nuostoli atlyginimo, nepaisant susijusio teisinio pagrindo, o ypa – ankstesni sutar
arba papildomoms
paraiškoms pagal sutartis. Ta iau šis atsakomyb s apribojimas netaikomas privalomai statym numatytai atsakomybei pagal
atsakomyb s d l produkto padarytos žalos statym ir nuostoliams, patirtiems pažeidus išreikšt garantij , tokiu mastu, kiek ši
garantija tur jo apsaugoti jus nuo konkre
patirt nuostoli . Ši s lyga n ra skirta riboti atsakomyb srityse, kuriose atsakomyb
apibr žia privalomi statymai.
c) Bendroji dalis (12 dalis) – pirmas šios dalies sakinys pakei iamas šiuo:
Šiai Sutar iai taikomi šalies, kurioje sigijote Programin
m. Konvencijos d l tarptautinio pirkimo pardavimo sutar

rang , statymai, nepaisant statym nuostat arba Jungtini Taut 1980
ir susijusi pakeitim neatitikimo.

Italija
a) Atsakomyb s apribojimas (8 dalis) – visos šios dalies s lygos pakei iamas šiomis:
Ne traukiant nuostoli , patirt d l didelio aplaidumo arba ty inio nusižengimo, atsakomyb s už kuriuos SAP negali apriboti, SAP
atsakomyb už tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, susijusius su pradiniais arba paskesniais Programin s rangos defektais
arba Programin s rangos naudojimu arba nenaudojimu, arba susijusius su kitokiais Sutarties pažeidimo atvejais, apribota
mokes iais, kuriuos sumok jote SAP už Programin rang arba jos dal , d l kurios patyr te nuostoli .
b) Bendroji dalis (12 dalis) – pirmas šios dalies sakinys pakei iamas šiuo:
Šiai Sutar iai taikomi šalies, kurioje sigijote Programin
m. Konvencijos d l tarptautinio pirkimo pardavimo sutar

rang , statymai, nepaisant statym nuostat arba Jungtini Taut 1980
ir susijusi pakeitim neatitikimo.

Jungtin Karalyst
c) Bendroji dalis (12 dalis) – pirmas šios dalies sakinys pakei iamas šiuo:
Šiai Sutar iai taikomi Anglijos ir Velso statymai, nepaisant statym nuostat arba Jungtini Taut 1980 m. Konvencijos d l
tarptautinio pirkimo pardavimo sutar
ir susijusi pakeitim neatitikimo. Nepaisant kit šios Sutarties s lyg , jokia šios Sutarties
nuostata nesukuria arba nesuteikia (nei išreikštai, nei numanomai) joki teisi arba kitokios naudos jokiam asmeniui, kuris n ra šios
Sutarties šalis, nei remiantis 1999 m. Sutar
(tre
šali teisi ) statymu, nei kitais teis s aktais.
Žemiau nurodykite, sutinkate ar nesutinkate su šios Programin s rangos licencin s sutarties s lygomis.
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