ACORD DE LICEN

SOFTWARE

IMPORTANT - CITI I CU ATEN IE: ACESTA REPREZINT UN ACORD JURIDIC ÎNTRE DUMNEAVOASTR
I SAP PENTRU
SOFTWARE-UL SAP CARE ÎNSO
TE ACEST ACORD, CARE POATE INCLUDE SOFTWARE PENTRU COMPUTER,
SUPORTURI MEDIA ASOCIATE, MATERIALE IMPRIMATE DOCUMENTA IE ONLINE SAU ELECTRONIC („SOFTWARE”).
ÎNAINTE DE A CONTINUA INSTALAREA SOFTWARE-ULUI, TREBUIE S CITI I, S CONFIRMA I I S ACCEPTA I
TERMENII I CONDI IILE ACORDULUI DE LICEN
SOFTWARE CARE URMEAZ („ACORDUL”). DAC NU ACCEPTA I
TERMENII I CONDI IILE ACORDULUI, PUTE I RETURNA SOFTWARE-UL ÎN TERMEN DE (30) DE ZILE DE LA
ACHIZI IONARE LA SEDIUL DE UNDE L-A I ACHIZI IONAT PENTRU A VI SE RESTITUI PRE UL DE ACHIZI IE.
1.

ACORDAREA LICEN EI. SAP v ofer o licen neexclusiv i limitat de utilizare a produselor i func ionalit ilor Software-ului
pentru care a i pl tit tarifele aplicabile numai în scopul opera iunilor comerciale interne ale companiei dumneavoastr i numai în
conformitate cu termenii i condi iile acestui Acord. Software-ul v este licen iat, nu vândut. Dac a i achizi ionat acest produs ca
ofert special , ca licen promo ional inclus în alt produs SAP sau grupat împreun cu un produs al unei ter e p i, se aplic
restric ii suplimentare conform prevederilor din Drepturile de utilizare a software-ului identificate la Sec iunea 3. Aceast licen nu
se aplic niciunui alt program software furnizat împreun cu Software-ul, inclusiv software-ul promo ional, care este reglementat de
acordul online de licen software inclus împreun cu software-ul. Dac achizi iona i sau dac vi se ofer directoare, componente,
conectori, utilitare, date sau alte elemente de la SAP pentru utilizarea acestora împreun cu Software-ul („Tehnologia
suplimentar ”), utilizarea de c tre dumneavoastr a Tehnologiei suplimentare va respecta termenii, condi iile, obliga iile i restric iile
acestui Acord. Termenul „Software”, conform utiliz rii din acest document, se va considera c include Tehnologia suplimentar i
Produsele ter elor p i.
„SAP” este compania SAP de la care achizi iona i Licen ele de software sau serviciile aferente, direct sau indirect printr-un
revânz tor sau, în cazul în care nicio companie SAP nu distribuie Licen ele de software în ara dumneavoastr , SAP va reprezenta
Business Objects Software Limited.

2.

INSTALARE I UTILIZARE. Pute i instala i utiliza Software-ul numai în conformitate cu configurarea i num rul de licen e
achizi ionate de dumneavoastr . De asemenea, pute i instala copii neproductive ale Software-ului conform necesit ilor
dumneavoastr rezonabile pentru recuperare în caz de dezastru, relansare în caz de urgen
i backup, inclusiv, dar f
a v limita
la realizarea de copii în astfel de scopuri pentru a fi utilizate în unul sau mai multe locuri de recuperare în caz de dezastru. Pentru a
exercita drepturile legate de Software conform acestui Acord de licen trebuie s activa i copia dumneavoastr a Software-ului
în modul descris în timpul secven ei de lansare. SAP poate controla num rul i tipul de licen e i utilizarea Software-ului dup coduri
cheie.

3.

DREPTURILE DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI. Documentul Drepturile de utilizare a software-ului con ine termeni
suplimentari referitori la utilizarea de c tre dumneavoastr
a Software-ului
i se g se te la pagina
www.sap.com/company/legal i este inclus în acest document prin aceast referin . Recunoa te i i sunte i de acord c
ace ti termeni suplimentari sunt parte integrant din acest Acord.

4.

PROPRIETATE. SAP i/sau furnizorii s i î i p streaz toate drepturile, titlurile i interesele legate de Software i toate copiile
acestora întotdeauna, indiferent de forma sau suportul media pe care se afl software-ul original sau copiile acestuia. Prin prezentul
document dumneavoastr nu de ine i i nu achizi iona i nicio preten ie sau drept de proprietate asupra Software-ului i nici asupra
brevetelor, copyright-ului, m rcilor comerciale sau a altor propriet i intelectuale. Conveni i s p stra i confiden ialitatea Softwareului, a termenilor acestui Acord, precum i a oric ror teste benchmark i similare ale Software-ului (efectuate de dumneavoastr , de
SAP sau de orice ter parte) i s împiedica i dezv luirea neautorizat sau utilizarea acestora, cu excep ia consim mântului
prealabil în scris al SAP. SAP i/sau furnizorii s i î i rezerv toate drepturile care nu v sunt acordate în mod expres. Furnizorii SAP
sunt beneficiarii ter i ai acestui Acord de licen , iar ace tia au dreptul expres de a utiliza prevederile stabilite în acest document i
de a le implementa direct.

5.

COPYRIGHT. Software-ul poart copyright-ul SAP i/sau al furnizorilor s i i este protejat de legisla ia Statelor Unite privind
copyright-ul i brevetele, precum i de prevederile tratatelor interna ionale relevante. Este interzis copierea Software-ului, cu
urm toarele excep ii: (a) furnizarea unei copii de backup neproductive; sau (b) instalarea componentelor Software-ului cu licen
de inut de dumneavoastr conform prevederilor din Sec iunea 2 pe computere ca parte din executarea Software-ului. Referitor
exclusiv la documenta ia inclus împreun cu Software-ul, pute i face un num r rezonabil de copii (în format fizic sau electronic), cu
condi ia ca aceste copii s fie utilizate numai de utilizatorii finali licen ia i împreun cu utilizarea Software-ului i s nu fie republicate
sau distribuite niciunei ter e p i. Trebuie s reproduce i i s include i toate notific rile privind copyright-ul, m rcile comerciale sau
alte însemne apar inând SAP i furnizorilor s i pe toate copiile Software-ului sau ale documenta iei efectuate de dumneavoastr .
Oricare alte copii ale Software-ului efectuate de dumneavoastr reprezint o înc lcare a acestui Acord de licen .

6.

RESTRIC II. Cu excep ia prevederilor exprese din acest Acord de licen sau din legisla ia aplicabil , sunt interzise urm toarele: (a)
închirierea, împrumutarea, revânzarea, cesionarea, sublicen ierea sau distribuirea în alt mod a Software-ului sau a oric ror drepturi
acordate prin acest Acord de licen f
permisiunea în scris expres de la SAP; (b) utilizarea Software-ului pentru furnizarea sau
operarea Furnizorului de servicii de aplica ie (ASP), a biroului de servicii, marketing, instruirea ter elor p i, servicii de externalizare
sau consultan sau orice alte servicii comerciale legate de Software, precum dezvoltarea materialelor de instruire; (c) modificarea
(chiar i în scopul corect rii erorilor), adaptarea sau traducerea Software-ului sau crearea de lucr ri derivate de la acesta, cu
excep ia cazurilor în care aceste lucruri sunt necesare pentru configurarea Software-ului utilizând meniurile, op iunile i
instrumentele oferite în acest scop i incluse în Software; (d) efectuarea oric ror opera iuni de inginerie invers , dezasamblarea sau
decompilarea Software-ului sau a formatului fi ierului de raport .RPT (inclusiv compilare invers pentru asigurarea interoperabilit ii)
sau a oric rei por iuni din acesta, cu excep ia limitelor i în scopurile exprese autorizate de legisla ia aplicabil , f
a aduce
atingere acestei limit ri; (e) utilizarea Software-ului pentru dezvoltarea unui produs concurent cu orice oferte de produse SAP; (f)
utilizarea Software-ului pentru dezvoltarea unui produs ce converte te formatul fi ierului de raport (.RPT) într-un format alternativ de
fi ier de raport utilizat de orice produs cu scop general de scriere rapoarte, analiz de date sau livrare de rapoarte care nu este în
proprietatea SAP; (g) utilizarea sau distribuirea neautorizat a codurilor cheie; (h) dezv luirea oric ror rezultate benchmark ale
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Software-ului oric rei ter e p i f
aprobarea anterioar scris a SAP; (i) permiterea ter elor p i s acceseze sau s utilizeze
Software-ul, cu excep ia permisiunilor acordate în mod expres prin acest document i (j) distribuirea sau publicarea codurilor cheie.
Dac dori i s v exercita i orice drepturi de inginerie invers pentru asigurarea interoperabili ii conform legii aplicabile, mai întâi va
trebui s transmite i o notificare scris c tre SAP i va trebui s -i permite i acesteia, la propria sa latitudine, s v fac o ofert de
furnizare a informa iilor i asisten ei necesare în mod rezonabil pentru asigurarea interoperabilit ii Software-ului cu celelalte
produse ale dumneavoastr în schimbul unui tarif ce va fi agreat de comun acord (dac va fi cazul).
7.

GARAN IE LIMITAT

(a)

Cu excep ia Produselor ter elor p i, SAP v garanteaz c : (i) timp de ase (6) luni de la livrarea Software-ului, Software-ul se va
conforma descrierii func ionale stabilite în documenta ia standard corespunz toare; i (ii) timp de ase (6) luni de la livrarea
suportului fizic (de exemplu, CD-ROM, DVD i Distribu ie electronic de software) Software-ul nu va avea defecte materiale sau de
fabrica ie. Orice garan ii implicite ale Software-ului i Produselor ter elor p i i ale suportului media se limiteaz la treizeci (30) de
zile de la livrare, în m sura în care astfel de garan ii nu pot fi respinse conform Sec iunii 8(c) de mai jos. Garan iile de mai sus
exclud în mod special defectele care sunt produse de accidente, utilizare abuziv , repara ie neautorizat , modific ri sau îmbun
iri
sau aplicare gre it . SAP nu garanteaz c Software-ul va func iona f
întreruperi sau erori. Livrarea de copii suplimentare ale
Software-ului, de revizii sau upgrade-uri, inclusiv versiuni furnizate prin Serviciile de suport, nu va cre te perioada de garan ie
stabilit ini ial i nu va afecta garan ia în alt mod.

I REMEDIERE.

(b)

Singura dumneavoastr remediere pentru înc lcarea garan iei men ionate mai sus va fi, la latitudinea SAP, una din urm toarele: (i)
corectarea sau înlocuirea Software-ului cu produse care se conformeaz garan iei de mai sus; sau (ii) restituirea sumei pl tite
pentru Software i rezilierea acestui Acord de licen cu privire la copiile neconforme. Aceast remediere v va fi oferit de SAP
doar dac transmite i o notificare scris c tre SAP în leg tur cu orice înc lcare a garan iei men ionate mai sus, în termen de ase
(6) luni de la livrarea Software-ului.

(C)

CU EXCEP IA GARAN IILOR EXPRESE MEN IONATE LA ACEAST SEC IUNE 8, SAP I FURNIZORII S I NU RECUNOSC
NICIO ALT GARAN IE, INCLUSIV, DAR F
A SE LIMITA LA ORICE GARAN II IMPLICITE (I) DE MERCANTIBILITATE, (II)
ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, (III) NEÎNC LCARE A DREPTURILOR NICIUNEI TER E P
I SAU (IV) ÎMPOTRIVA
DEFECTELOR ASCUNSE. UNELE STATE/JURISDIC II NU PERMIT EXCLUDEREA GARAN IILOR IMPLICITE, PRIN URMARE,
EXCLUDEREA DE MAI SUS POATE S NU FIE APLICABIL ÎN CAZUL DUMNEAVOASTR
I ESTE POSIBIL S AVE I ALTE
DREPTURI LEGALE CARE VARIAZ DE LA STAT LA STAT I DE LA JURISDIC IE LA JURISDIC IE. RECUNOA TE I C , LA
ÎNCHEIEREA ACESTUI ACORD, V-A I BAZAT PE PROPRIA DUMNEAVOASTR EXPERIEN , CAPACITATE I JUDECAT
LA EVALUAREA SOFTWARE-ULUI I C SUNTE I MUL UMIT DE MODUL ÎN CARE SOFTWARE-UL CORESPUNDE
CERIN ELOR DUMNEAVOASTR .

8.

LIMITAREA R SPUNDERII. ÎN M SURA PERMIS DE LEGEA APLICABIL , ÎN NICIUN CAZ SAP, DISTRIBUITORII,
FURNIZORII SAU FILIALELE SALE NU VOR R SPUNDE FA
DE DUMNEAVOASTR SAU ORICE TER
PARTE PENTRU
NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, SUBSIDIARE SAU PUNITIVE, INCLUSIV, DAR F
A SE
LIMITA LA PIERDEREA PROFITURILOR SAU A VENITURILOR, PIERDEREA SAU INEXACTITATEA DATELOR SAU LA
COSTUL BUNURILOR SUBSTITUTIVE, INDIFERENT DE TEORIA R SPUNDERII (INCLUSIV NEGLIJEN ) I CHIAR DAC
SAP A FOST AVERTIZAT ÎN LEG TUR CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. R SPUNDEREA TOTAL A SAP I
A FURNIZORILOR S I FA
DE DUMNEAVOASTR PENTRU DAUNELE EFECTIVE DIRECTE DIN ORICE CAUZ SE VA
LIMITA LA TARIFELE LICEN EI SOFTWARE PL TITE DE DUMNEAVOASTR PENTRU SOFTWARE SAU LA TARIFELE
PL TITE DE DUMNEAVOASTR PENTRU SERVICIUL CARE A PROVOCAT DIRECT DAUNELE. SAP NU VA R SPUNDE DE
DAUNELE CE DERIV DE LA PRODUSELE TER ELOR P
I. ACESTE LIMIT RI SE VOR APLICA F
A INE SEAMA DE
ORICE NEÎNDEPLINIRE A SCOPULUI ESEN IAL AL ORIC REI REMEDIERI LIMITATE. ALOCAREA DE MAI SUS A RISCULUI
SE REFLECT ÎN TARIFELE PERCEPUTE PRIN ACEST ACORD DE LICEN . UNELE STATE/JURISDIC II NU PERMIT
LIMITAREA SAU EXCLUDEREA R SPUNDERII ÎN ANUMITE CIRCUMSTAN E INCLUSE ÎN ACEAST SEC IUNE, PRIN
URMARE ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS S NU FIE APLICABIL ÎN CAZUL DUMNEAVOASTR NUMAI ÎN
ASTFEL DE CIRCUMSTAN E.

9.

SERVICII DE SUPORT. SAP v va oferi serviciile de suport pentru produse specificate în Formularul de comand sau în
alte documente de comand conforme cu Anexa privind suportul SAP în vigoare la data respectiv disponibile la pagina
www.sap.com/company/legal i care sunt incluse în acest document prin referin .

10. ÎNCETARE. Cu excep ia cazurilor în care Software-ul este licen iat pe baz de abonament sau în alt mod specificat într-o Anex de
comand , într-o Comand de achizi ie sau în orice alt ofert de pre SAP la care se face referire corespunz tor într-un Formular de
comand , Licen ele de software acordate prin acest document nu au limit de timp. Dac Software-ul este licen iat pe baz de
abonament i cu excep ia cazurilor în care abonamentul este reînnoit la expirarea sau înainte de expirarea termenului curent la
acea dat a Licen ei pe baz de abonament, respectiva Licen pe baz de abonament va înceta.
a aduce atingere
prevederilor de mai sus, SAP poate rezilia imediat acest Acord i orice licen e i servicii furnizate în baza acestuia dac : (i) SAP v
notific în scris în leg tur cu o înc lcare, iar o astfel de înc lcare nu este îndreptat în termen de treizeci (30) de zile; sau (ii) dac
face i o cesiune un favoarea creditorilor sau dac sunt declan ate împotriva dumneavoastr procedurile de faliment, insolven sau
de compensare a debitorului. Rezilierea nu v va scuti de obliga ia pl ii tarifelor r mase nepl tite i nu va limita nicio parte s
urm reasc alte remedieri disponibile. La rezilierea acestui Acord sau a oric rei p i din acesta de c tre SAP, SAP nu va avea
nicio obliga ie s v restituie niciun tarif pl tit de dumneavoastr i sunte i de acord s renun i, pentru totdeauna i necondi ionat,
la toate preten iile privind ramburs rile. Dac o licen software este revocat sau expir , trebuie s dovedi i în scris c tre SAP c
i dezinstalat i distrus imediat toate copiile Software-ului în termen de treizeci (30) de zile de la o astfel de revocare/expirare.
Urm toarele sec iuni r mân în vigoare dup rezilierea acestui Acord: 8(c), 9, 11, 13, 15 i 17.
11. AUDIT. Pe durata acestui Acord i timp de trei (3) ani de la reziliere sau expirare, SAP poate audita, dup notificarea rezonabil
tre dumneavoastr i pe cheltuiala SAP, registrele i eviden ele dumneavoastr pentru a determina modul în care a i respectat
acest Acord. În cazul în care un astfel de audit dezv luie faptul c a i pl tit companiei SAP o sum mai mic cu cel pu in cinci
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procente (5%) din sumele datorate SAP în perioada care face obiectul auditului sau c a i înc lcat cu bun
tiin o obliga ie
material din acest Acord, în acest caz, în plus fa de remedierile pe care SAP le poate solicita, ve i pl ti sau rambursa companiei
SAP costul auditului.
12. PREVEDERI GENERALE. Cu excep ia altor reglement ri prevalente ale legii federale a Statelor Unite, acest Acord este
reglementat de legile Statului New York, Statele Unite ale Americii, f
a face referire la prevederile dreptului interna ional privat i
la Conven ia Na iunilor Unite asupra Contractelor pentru vânzarea interna ional de m rfuri din 1980 i la orice amendamente la
acestea. Dac oricare prevedere a acestui Acord este declarat nul , o astfel de nulitate nu va afecta valabilitatea celorlalte sec iuni
ale acestui Acord. Prezentul Acord, împreun cu Drepturile de utilizare a Software-ului i Anexa privind Suportul SAP, care sunt
incluse în acest Acord prin referin , alc tuiesc întregul acord între dumneavoastr i SAP i înlocuie te orice acord anterior, scris
sau oral, referitor la obiectul acestui Acord. Acest Acord nu poate fi modificat decât în scris i trebuie semnat corespunz tor de câte
un reprezentant autorizat al fiec rei p i. Dac achizi iona i Software-ul în numele unei entit i, dumneavoastr declara i i garanta i
ave i calitatea legal de a încheia acest Acord în numele respectivei entit i. Prezentul Acord înlocuie te to i termenii oric rei
comenzi de achizi ie sau document de comand transmis de dumneavoastr . În cazul în care a i încheiat cu SAP un Acord cadru de
licen software („ACLS”) agreat reciproc i a i achizi ionat Software-ul conform acestui ACLS, termenii ACLS pot reglementa
utilizarea de c tre dumneavoastr a acestui Software i termenii prezentului Acord vor fi înlocui i de Acordul cadru de licen
software. Numele de produs al Software-ului este o marc comercial sau o marc comercial a companiei SAP. În cazul în care
ave i întreb ri referitoare la acest Acord de licen , v rug m s contacta i biroul dumneavoastr local SAP sau revânz torul
autorizat sau trimite i o scrisoare c tre: SAP, Attn: Contracts Department, 3410 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
13. DREPTURI RESTRIC IONATE DE GUVERNUL SUA. Software-ul este un „articol comercial”, conform termenului definit în C.F.R.
2.101 (oct. 1995) (Codul Regulamentelor Federale), care este alc tuit dintr-un „software de computer comercial” i „documenta ia
software-ului de computer comercial”, conform utiliz rilor acestor termeni din 48 C.F.R. 12.212 (sept. 1995). Conform prevederilor
48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 pân la 227.7202-4 (iunie 1995) (sau o prevedere echivalent , de exemplu, în
completarea diverselor agen ii guvernamentale ale Statelor Unite, dup cum este aplicabil), to i utilizatorii Guvernului Statelor Unite
achizi ioneaz Software-ul doar cu drepturile stabilite în acest document. Fabricantul este SAP, 3410 Hillview Ave., Palo Alto, CA
94304, USA.
14. CONTROL PENTRU EXPORT. Utilizarea acestui software se supune Reglement rilor privind Administrarea Exporturilor Statelor
Unite. Sunte i de acord cu urm toarele: (a) nu sunte i cet ean n scut sau cu domiciliul în Cuba, Iran, Coreea de Nord, Siria, Sudan
i nici într-o alt ar cu care Statele Unite a interzis exporturile i nici nu v afla i sub controlul sau guvernarea acestor ri; (b) nu
ve i exporta sau reexporta Software-ul, direct sau indirect, rilor de mai sus sau cet enilor acestor ri, n scu i sau cu domiciliul în
aceste ri; (c) nu v afla i pe listele negre ale Departamentului de Trezorerie al SUA de na ionali ti, terori ti sau trafican i de
narcotice i nu v afla i în Tabelul de ordine de refuz al Departamentului de Comer al SUA; (d) nu ve i exporta sau reexporta
Software-ul, direct sau indirect, persoanelor aflate pe listele de mai sus; i (e) nu ve i utiliza Software-ul i nu ve i permite utilizarea
acestuia în scopurile interzise de legea Statelor Unite, inclusiv, dar f
a v limita la dezvoltarea, proiectarea, fabrica ia sau
produc ia de arme nucleare, chimice sau biologice de distrugere în mas . Pentru informa ii suplimentare, consulta i pagina
www.sap.com/company/legal.
15. TERMENI PRIVIND COMANDA. Se pot accepta comenzile de achizi ie care sunt conforme cu cerin ele comenzii de achizi ie SAP
de la companiile calificate. To i termenii tip ri i în prealabil ai oric rei comenzi de achizi ie care nu sunt aproba i în scris de SAP nu
vor avea niciun efect. Termenii de plat const în treizeci (30) de zile de la data facturii. FOB de la loca ia SAP. SAP respinge în
mod expres orice fel de garan ii de pre . Dumneavoastr r spunde i de plata tuturor taxelor aplicabile privind vânzarea, utilizarea,
consumul, TVA-ul, taxa privind bunurile i serviciile i toate impozitele aplicabile de import i export, taxele vamale i cheltuielile
similare, cu excep ia taxelor bazate pe venitul net al SAP.
16. TERMENI SPECIFICI DE AR .
Dac a i achizi ionat Software-ul în orice teritoriu specificat mai jos („Teritoriul local”), aceast sec iune stabile te prevederile
specifice, precum i excep iile la termenii i condi iile de mai sus. În m sura în care orice prevedere aplicabil Teritoriului local
(„Prevederea local ”) stabilit mai jos se afl în conflict cu orice termen sau condi ie din prezentul Acord, Prevederea local va
înlocui respectivul termen sau condi ie referitoare la licen ele achizi ionate în Teritoriul local.
Australia:
a) Garan ie i remediere limitat (Sec iunea 7): se adaug urm toarele:
Garan iile specificate în aceast Sec iune sunt în plus fa de drepturile pe care le pute i avea în baza Legii privind practicile
comerciale din 1974 sau a altor legi i se limiteaz numai în m sura permis de legisla ia aplicabil .
b) Limitarea r spunderii (Sec iunea 8): se adaug urm toarele:
În m sura permis de lege, în cazul în care SAP încalc o condi ie sau garan ie inclus în Legea privind practicile comerciale din
1974 sau legisla ia echivalent a Statului sau Teritoriului, care nu poate fi exclus , r spunderea SAP se limiteaz , la alegerea SAP:
(i) în cazul Software-ului: (a) (i) la repararea sau înlocuirea bunurilor sau la furnizarea unor bunuri echivalente sau (ii) la plata
costului repara iei sau înlocuirii sau achizi ion rii bunurilor echivalente; i (ii) în cazul Serviciilor de suport: (x) la furnizarea din nou a
Serviciilor de suport; sau (y) la costul refurniz rii serviciilor. La calcularea r spunderii totale a SAP în baza acestui Acord, vor fi
incluse sumele pl tite sau valoarea bunurilor sau serviciilor înlocuite, reparate sau furnizate de SAP conform acestui paragraf.
c) Prevederi generale (Sec iunea 12): urm toarele prevederi înlocuiesc prima propozi ie a acestei sec iuni:
Acest Acord este reglementat de legile Statului sau Teritoriului din care a i achizi ionat Software-ul, f
a face referire la prevederile
dreptului interna ional privat sau la Conven ia Na iunilor Unite asupra Contractelor pentru vânzarea interna ional de m rfuri din
1980 i la orice amendamente la acestea.

SAP Confidential
SAP BusinessObjects Software Clickwrap Agreement roRO.v.7-2011

3

Belgia i Fran a
a) Limitarea r spunderii (Sec iunea 8): urm toarele prevederi înlocuiesc în întregime termenii acestei sec iuni:
Cu excep ia altor prevederi ale legilor obligatorii:
1. R spunderea SAP pentru orice daune i pierderi ce pot ap rea ca urmare a îndeplinirii obliga iilor legate de acest Acord se
limiteaz la compensarea numai a daunelor i pierderilor dovedite i care rezult efectiv ca o consecin imediat
i direct a
neîndeplinirii acestor obliga ii (dac SAP este vinovat ), în valoare total echivalent cu suma pl tit de dumneavoastr pentru
Software-ul care a provocat daunele. Aceast limitare nu se va aplica daunelor pentru v mare corporal (inclusiv deces) i
daunelor aduse bunurilor imobile i bunurilor personale corporale pentru care SAP r spunde legal.
2. ÎN NICIUN CAZ SAP SAU DEZVOLTATORII S I DE SOFTWARE NU R SPUND PENTRU URM TOARELE SITUA II, CHIAR
DAC AU FOST INFORMA I ÎN LEG TUR CU ACESTE POSIBILIT I: 1) PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR; 2)
DAUNE INDIRECTE SAU INCIDENTALE SAU DAUNE SUBSIDIARE ECONOMICE; 3) PIERDEREA PROFITURILOR, CHIAR
DAC APARE CA O CONSECIN
IMEDIAT A EVENIMENTULUI CARE A PROVOCAT DAUNELE; SAU 4) PIERDEREA
ACTIVIT II COMERCIALE, A VENITURILOR, A FONDULUI COMERCIAL SAU A ECONOMISIRILOR PROGNOZATE.
3. Limitarea i excluderea r spunderii agreate în acest Acord se aplic nu numai activit ilor efectuate de SAP, ci i activit ilor
efectuate de furnizorii i dezvoltatorii s i de software i reprezint suma maxim pentru care r spund colectiv SAP, furnizorii i
dezvoltatorii s i de software. Aceast limitare nu se va aplica daunelor pentru v mare corporal (inclusiv deces) i daunelor aduse
bunurilor imobile i bunurilor personale corporale pentru care SAP r spunde legal.
b) Prevederi generale (Sec iunea 12): urm toarele prevederi înlocuiesc prima propozi ie a acestei sec iuni:
Acest Acord este reglementat de legile rii din care a i achizi ionat Software-ul, f
a face referire la prevederile dreptului
interna ional privat sau la Conven ia Na iunilor Unite asupra Contractelor pentru vânzarea interna ional de m rfuri din 1980 i la
orice amendamente la acestea.
Brazilia
a) Garan ie (Sec iunea 7): urm toarele prevederi înlocuiesc în întregime termenii acestei sec iuni:
(a) SAP v garanteaz c : (i) timp de ase (6) luni de la livrarea Software-ului, Software-ul se va conforma descrierii func ionale
stabilite în documenta ia standard care înso te Software-ul; i (ii) timp de ase (6) luni de la livrarea suportului fizic (de exemplu,
CD-ROM) acest suport fizic nu va avea defecte materiale sau de fabrica ie. Garan iile de mai sus exclud în mod special defectele
care sunt produse de accidente, utilizare abuziv , repara ie neautorizat , modific ri sau îmbun
iri sau aplicare gre it . În elege i
i sunte i de acord c cea mai înalt tehnologie din prezent nu permite dezvoltarea aplica iilor software lipsite de erori. În
consecin , SAP nu poate garanta c Software-ul va func iona f
întreruperi sau erori. Livrarea de copii suplimentare ale
Software-ului, de revizii sau upgrade-uri, inclusiv versiuni furnizate prin Serviciile de suport, nu va cre te perioada de garan ie
stabilit ini ial i nu va afecta garan ia în alt mod.
(b) Singura dumneavoastr remediere pentru înc lcarea garan iei men ionate mai sus va fi, la latitudinea SAP, una din urm toarele:
(i) corectarea sau înlocuirea Software-ului cu produse care se conformeaz garan iei de mai sus; sau (ii) restituirea sumei pl tite
pentru Software i rezilierea acestui Acord de licen cu privire la copiile neconforme. Aceast remediere v va fi oferit de SAP
doar dac transmite i o notificare scris c tre SAP în leg tur cu orice înc lcare a garan iei men ionate mai sus, în termen de
treizeci (30) de zile de la livrarea Software-ului.
(C) TITULARUL LICEN EI ÎN ELEGE I ESTE DE ACORD C CEA MAI ÎNALT TEHNOLOGIE DIN PREZENT NU PERMITE
DEZVOLTAREA APLICA IILOR SOFTWARE LIPSITE DE ERORI I C SOFTWARE-UL A FOST DEZVOLTAT ÎN SCOPUL
UTILIZ RII DE C TRE CLIEN II GENERALI DE SOFTWARE DE ÎNTREPRINDERE. ÎN CONSECIN , CU EXCEP IA
GARAN IILOR EXPRESE MEN IONATE LA ACEAST SEC IUNE 7, SAP I FURNIZORII S I NU RECUNOSC NICIO ALT
GARAN IE, INCLUSIV, DAR F
A SE LIMITA LA ORICE GARAN II IMPLICITE (I) DE MERCANTIBILITATE, (II) ADECVARE
PENTRU UN ANUMIT SCOP, (III) NEÎNC LCARE A DREPTURILOR NICIUNEI TER E P
I SAU (IV) ÎMPOTRIVA
DEFECTELOR ASCUNSE. UNELE STATE/JURISDIC II NU PERMIT EXCLUDEREA GARAN IILOR IMPLICITE, PRIN URMARE,
EXCLUDEREA DE MAI SUS POATE S NU FIE APLICABIL ÎN CAZUL DUMNEAVOASTR
I ESTE POSIBIL S AVE I ALTE
DREPTURI LEGALE CARE VARIAZ DE LA STAT LA STAT I DE LA JURISDIC IE LA JURISDIC IE. TITULARUL LICEN EI
RECUNOA TE C LA ÎNCHEIEREA ACESTUI ACORD TITULARUL LICEN EI S-A BAZAT PE PROPRIA EXPERIEN ,
CAPACITATE I JUDECAT LA EVALUAREA SOFTWARE-ULUI I C ACESTA ESTE MUL UMIT DE MODUL ÎN CARE
SOFTWARE-UL CORESPUNDE CERIN ELOR SALE.
b) Limitarea r spunderii (Sec iunea 8): urm toarele prevederi înlocuiesc în întregime termenii acestei sec iuni:
ÎN M SURA PERMIS DE LEGEA APLICABIL , ÎN NICIUN CAZ SAP, DISTRIBUITORII, FURNIZORII SAU FILIALELE SALE NU
VOR R SPUNDE FA
DE DUMNEAVOASTR SAU ORICE TER
PARTE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE,
SPECIALE, INCIDENTALE, SUBSIDIARE SAU PUNITIVE, INCLUSIV, DAR F
A SE LIMITA LA PIERDEREA SAU
INEXACTITATEA DATELOR SAU LA COSTUL BUNURILOR SUBSTITUTIVE, INDIFERENT DE TEORIA R SPUNDERII
(INCLUSIV NEGLIJEN ) I CHIAR DAC SAP A FOST AVERTIZAT ÎN LEG TUR CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE
DAUNE. R SPUNDEREA TOTAL A SAP I A FURNIZORILOR S I FA
DE TITULARUL LICEN EI PENTRU DAUNELE
EFECTIVE DIRECTE DIN ORICE CAUZ SE VA LIMITA LA TARIFELE LICEN EI SOFTWARE PL TITE DE TITULARUL
LICEN EI PENTRU SOFTWARE SAU LA TARIFELE PL TITE DE ACESTA PENTRU SERVICIUL CARE A PROVOCAT DIRECT
DAUNELE. ACESTE LIMIT RI SE VOR APLICA F
A INE SEAMA DE ORICE NEÎNDEPLINIRE A SCOPULUI ESEN IAL AL
ORIC REI REMEDIERI LIMITATE. ALOCAREA DE MAI SUS A RISCULUI SE REFLECT ÎN TARIFELE PERCEPUTE PRIN
ACEST ACORD DE LICEN . TITULARUL LICEN EI MAI RECUNOA TE C LIMIT RILE ACESTEI SEC IUNI SUNT UN
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ELEMENT ESEN IAL AL ACESTUI ACORD I C ÎN ABSEN A UNOR ASTFEL DE LIMIT RI PRE URILE
TERMENI STABILI I ÎN ACEST ACORD AR FI DIFERI I ÎN MARE M SUR .

I CEILAL I

c) Prevederi generale (Sec iunea 12) urm toarele prevederi înlocuiesc cuvântul „New York”:
Brazilia
Germania i Austria
a) Garan ie (Sec iunea 7): urm toarele prevederi înlocuiesc în întregime termenii acestei sec iuni:
SAP garanteaz c Software-ul ofer func ionalit ile stabilite în documenta ia asociat („Func ionalit ile documentate”) pentru
Perioada de garan ie limitat care urmeaz primirii Software-ului când acesta este utilizat pe configurarea hardware recomandat .
Perioada de garan ie limitat înseamn un an dac sunte i un utilizator comercial i doi ani dac nu sunte i un utilizator comercial.
Varia ia neesen ial de la Func ionalit ile documentate nu stabile te niciun fel de drepturi de garan ie. ACEAST GARAN IE
LIMITAT NU SE APLIC SOFTWARE-ULUI CARE V ESTE OFERIT GRATUIT (DE EXEMPLU, ACTUALIZ RI, VERSIUNI ÎN
AVANPREMIER , EVALUARE SAU NFR) SAU SOFTWARE-ULUI CARE A FOST MODIFICAT DE DUMNEAVOASTR ÎN A A
SUR ÎNCÂT MODIFICAREA A PRODUS UN DEFECT. Pentru a face o cerere de garan ie trebuie s restitui i, pe cheltuiala
SAP, Software-ul i dovada achizi iei companiei de la care l-a i ob inut. Dac func ionalit ile Software-ului variaz în mare m sur
fa de func ionalit ile convenite, SAP are dreptul, prin reefectuare i la propria latitudine, s repare sau s înlocuiasc Software-ul.
Dac acest lucru nu este îndeplinit, ave i dreptul la o reducere a pre ului de achizi ie sau la anularea acordului de achizi ie.
b) Limitarea r spunderii (Sec iunea 8): urm torul paragraf este ad ugat acestei Sec iuni:
Limit rile i excluderile specificate în aceast Sec iune nu se vor aplica daunelor cauzate de neglijen a inten ionat sau grav a
SAP. În plus, SAP va r spunde în cuantumul corespunz tor pentru daunele previzibile în mod normal pentru orice daune care au
fost provocate de SAP sau de agen ii s i ca urmare a înc lc rii u or neglijente a obliga iilor contractuale materiale. Aceast limitare
a r spunderii se va aplica tuturor cererilor de desp gubire, indiferent de baza lor legal i, în special, oric ror cereri precontractuale
sau contractuale auxiliare. Cu toate acestea, aceast limitare a r spunderii nu se va aplica r spunderii statutare obligatorii
prev zute în legea privind r spunderea pentru produse i nici daunelor provocate de înc lcarea garan iei exprese, în m sura în
care garan ia expres era menit s v protejeze de daunele specifice suferite. Aceast clauz nu are ca scop limitarea r spunderii
în cazurile în care gradul de r spundere este prev zut de legea obligatorie.
c) Prevederi generale (Sec iunea 12): urm toarele prevederi înlocuiesc prima propozi ie a acestei sec iuni:
Acest Acord este reglementat de legile rii din care a i achizi ionat Software-ul, f
a face referire la prevederile dreptului
interna ional privat sau la Conven ia Na iunilor Unite asupra Contractelor pentru vânzarea interna ional de m rfuri din 1980 i la
orice amendamente la acestea.
Italia
a) Limitarea r spunderii (Sec iunea 8): urm toarele prevederi înlocuiesc în întregime termenii acestei sec iuni:
În afar de daunele provocate în urma neglijen ei vinovate sau a conduitei ilicite inten ionate pentru care SAP nu- i poate limita
spunderea, r spunderea SAP pentru daunele directe i indirecte legate de defectele originale sau ulterioare ale Software-ului sau
legate de utilizarea sau neutilizarea Software-ului sau legate de orice alte cazuri de înc lcare a Acordului se va limita la tarifele
pl tite de dumneavoastr companiei SAP pentru Software sau pentru partea de Software legat de daunele provocate.
b) Prevederi generale (Sec iunea 12): urm toarele prevederi înlocuiesc prima propozi ie a acestei sec iuni:
Acest Acord este reglementat de legile rii din care a i achizi ionat Software-ul, f
a face referire la prevederile dreptului
interna ional privat sau la Conven ia Na iunilor Unite asupra Contractelor pentru vânzarea interna ional de m rfuri din 1980 i la
orice amendamente la acestea.
Regatul Unit al Marii Britanii
c) Prevederi generale (Sec iunea 12): urm toarele prevederi înlocuiesc prima propozi ie a acestei sec iuni:
Acest Acord este reglementat de legile Angliei i
rii Galilor, f
a face referire la prevederile dreptului interna ional privat sau la
Conven ia Na iunilor Unite asupra Contractelor pentru vânzarea interna ional de m rfuri din 1980 i la orice amendamente la
acestea. F
a aduce atingere oric ror alte prevederi din acest Acord, nicio prevedere din acest Acord nu va crea sau nu va oferi
(expres sau implicit) drepturi sau alte beneficii (conform Legii privind drepturile contractuale ale ter elor p i din 1999 sau în alt
mod) în favoarea vreunei persoane care nu este parte la acest acord.
rug m s indica i mai jos dac accepta i sau nu termenii i condi iile acestui acord de licen
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