END USER LICENSE AGREEMENT (BETWEEN SAP
AND INDIRECT END USER) (“EULA”)

1.

DEFINITIONS.

ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЗ НА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ
(МЕЖДУ SAP И НЕПРЯК КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ)
(“EULA”)

1.

ДЕФИНИЦИИ .

1.1
“Acceptance Form” means the Acceptance Form for End
User License Agreement (between SAP and Indirect End User)
as may be applicable to this EULA upon SAP or Partner
directions.

1.1
“Формуляр за приемане” означава Формулярът за
приемане към Договора за лиценз на краен потребител
(между SAP и Непряк краен потребител), който може да бъде
приложим към този Договор (EULA), ако е указано от SAP или
Партньора.

1.2
“Add-on” means any development that adds new and
independent functionality, (including any new functional
components for business processes not provided by the
Software), and connects to and/or communicates through
published SAP application program interfaces or user exits.

1.2
“Разширение” означава всяка разработка, която
добавя нова и независима функционалност (включително
каквито и да са нови функционални компоненти за бизнес
процеси, непредоставени от Софтуера), и се свързва с /или
комуникира чрез публикувани интерфейси на програма на
приложение на SAP или потребителски програми.

1.3
“Agreement” means the Software Order Form or the
Acceptance Form as the case may be, this EULA and the
Software Usage Rights Schedule.

1.3
“Договор” означава Формулярът за поръчка на
софтуер или Формулярът за приемане, според случая, този
договор (EULA) и Допълнението за права за използване на
софтуер.

1.4 “API” means SAP’s application programming interfaces, as
well as other SAP code that allow other software products to
communicate with or call on SAP Software (for example, SAP
Enterprise Services, BAPIs, Idocs, RFCs and ABAP or other user
exits) provided under this Agreement.

1.4
“API” означава интерфейси на програмиране на
приложение на SAP, както и друг SAP код, които позволяват
на други софтуерни продукти да комуникират със Софтуера
на SAP или да го използват (например SAP Enterprise
Services, BAPIs, Idocs, RFCs и ABAP или други потребителски
програми), предоставени по настоящият Договор.

1.5
“Affiliate” means any legal entity in the Territory in which
the Licensee, directly or indirectly, holds more than fifty percent
(50%) of the shares or voting rights. Any such legal entity shall
be considered an Affiliate for only such time as such equity
interest is maintained.

1.5
“Свързано лице” означава всяко юридическо лице на
Територията, в което Лицензополучателят пряко или непряко
притежава повече от петдесет процента (50%) от дяловете /
акциите или правата за гласуване. Всяко такова юридическо
лице се счита за Свързано лице само за такъв период от
време, за който се поддържа такова участие в собствен
капитал.

1.6
“Business Partner” means a legal entity that requires
access to the Software in connection with Licensee’s internal
business operations, such as customers, distributors and/or
suppliers of Licensee.

1.6
“Бизнес партньор” означава юридическо лице, което
изисква достъп до Софтуера във връзка с вътрешните бизнес
операции
на
Лицензополучателя,
като
клиенти,
дистрибутори и/или доставчици на Лицензополучателя.

1.7
"Confidential Information" means, with respect to SAP,
all information which SAP protects against unrestricted
disclosure to others, including but not limited to: (a) the
Software and Documentation and other SAP Materials, including
without limitation the following information regarding the
Software: (i) computer software (object and source codes),
programming techniques and programming concepts, methods
of processing, system designs embodied in the Software; (ii)
benchmark results, manuals, program listings, data structures,
flow charts, logic diagrams, functional specifications, file
formats; and (iii) discoveries, inventions, concepts, designs,
flow charts, documentation, product specifications, application
program interface specifications, techniques and processes
relating to the Software; (b) the research and development or
investigations of SAP; (c) product offerings, content partners,
product pricing, product availability, technical drawings,
algorithms, processes, ideas, techniques, formulas, data,
schematics, trade secrets, know-how, improvements, marketing
plans, forecasts and strategies; and (d) any information about
or concerning any third party (which information was provided
to SAP subject to an applicable confidentiality obligation to such
third party).
With respect to Licensee, “Confidential

1.7
"Поверителна информация" означава, по отношение
на SAP, цялата информация, която SAP защитава срещу
неограничено разкриване на други, включително, но не
само: (a) Софтуер и Документация и други SAP материали,
включително, но не само, следната информация във връзка
със Софтуера: (i) компютърен софтуер (обект и сорс кодове),
техники на програмиране и концепции на програмиране,
методи на обработка, дизайн на система, вградени в
Софтуера; (ii) бенчмарк резултати, наръчници, списъци на
програма, структури на данни, поточни диаграми, логически
диаграми, функционални спецификации, формати на файл; и
(iii) открития, изобретения, концепции, дизайни, поточни
диаграми,
документация,
спецификации
на
продукт,
спецификации
на
интерфейс
на
програмиране
на
приложение, техники и процеси, свързани със Софтуера; (b)
изследване и разработка или проучване на SAP; (c)
предлагане на продукт, партньори на съдържание,
ценообразуване на продукт, наличност на продукт,
технически чертежи, алгоритми, процеси, идеи, техники,
формули,
данни,
схеми,
търговски
тайни,
ноу-хау,
подобрения, маркетингови планове, прогнози и стратегии; и
(d) всяка информация за трета страна или засягаща трета
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Information” means all information which Licensee protects
against unrestricted disclosure to others and which (i) if in
tangible form, Licensee clearly identifies as confidential or
proprietary at the time of disclosure; and (ii) if in intangible
form (including disclosure made orally or visually), Licensee
identifies as confidential at the time of disclosure, summarizes
the Confidential Information in writing, and delivers such
summary within thirty (30) calendar days of any such
disclosure.

страна (която информация е предоставена на SAP съгласно
приложимо задължение за конфиденциалност към такава
трета страна).
По отношение на Лицензополучателя
"Поверителна информация" означава цялата информация,
която Лицензополучателят защитава срещу неограничено
разкриване на други и която (i) ако има материален вид,
Лицензополучателят ясно идентифицира като поверителна
или частна в момента на разкриването; и (ii) ако има
нематериален вид (включително разкриване, извършено
устно или визуално), Лицензополучателят идентифицира
като поверителна в момента на разкриването, обобщава
Поверителната информация писмено и предоставя това
обобщение в рамките на тридесет (30) календарни дни от
всяко такова разкриване.

1.8
"Documentation" means SAP's documentation which is
delivered or made available to Licensee with the Software under
this Agreement.

1.8
"Документация" означава документация на SAP, която
е предоставена или осигурена на Лицензополучателя със
Софтуера по настоящия Договор.

1.9
“End User” means the End User to whom the Software is
licensed under this Agreement as identified in the Acceptance
Form or the Software Order Form.

1.9
“Краен потребител” означава крайният потребител, на
когото се лицензира Софтуерът по настоящия Договор,
идентифициран във Формуляра за приемане или Формуляра
за поръчка на софтуер.

1.10 “Intellectual Property Rights” means patents of any type,
design rights, utility models or other similar invention rights,
copyrights, mask work rights, trade secret or database rights,
trademarks, trade names and service marks and any other
intangible
property
rights,
including
applications
and
registrations for any of the foregoing, in any country, arising
under statutory or common law or by contract and whether or
not perfected, now existing or hereafter filed, issued, or
acquired.

1.10

"Права върху интелектуална собственост" означава
патенти от всякакъв вид, права на дизайн, модели
на употреба или други подобни права върху
изобретение,
авторски
права,
права
върху
полупроводникови маски, търговска тайна или права
на база данни, търговски марки, търговски имена и
марки на услуги и всякакви други нематериални
права върху собственост, включително молби и
регистрации за всяко от горепосочените, в която и
да е държава, възникващи съгласно закона или
обичайното право, или по договор, независимо от
това дали са завършени или не, дали съществуват
сега или ще бъдат регистрирани, издадени или
придобити в бъдеще.

1.11

1.11

"Лицензополучател" означава Краен потребител.

1.12 "Modification" means (i) a change to the delivered source
code or metadata; or (ii) any development, other than a change
to the delivered source code or metadata, that customizes,
enhances, or changes existing functionality of the Software
including, but not limited to, the creation of any new application
program interfaces or alternative user interfaces, the extension
of SAP data structures, or other change utilizing or incorporating
any SAP Materials (defined below).

1.12

"Модификация" означава (i) промяна на доставения
сорс код или метаданни; или (ii) всякаква
разработка, различна от промяна на доставения
сорс код или
метаданни, която настройва
индивидуално, разширява или изменя съществуваща
функционалност на Софтуера, включително, но не
само, създаването на нови интерфейси на програма
на
приложение,
алтернативни
потребителски
интерфейси или разширението на структури на
данни на SAP; или друга промяна използваща или
включваща каквито и да е материали на SAP.

1.13 “Partner” means the company that resells the Software
licenses to the End User under a valid SAP reselling partner
Contract.

1.13

“Партньор” означава дружество, която препродава
Софтуерните лицензи на Крайния потребител
съгласно валиден Договор за препродажба на SAP
партньор.

1.14 “SAP” means SAP Bulgaria EOOD with registered seat at 136A.
Tzar Boris III 1618, Sofia, Bulgaria, Company ID: 130159785, VAT Reg.
No.:BG 130159785, Bank details [●].

1.14 “SAP” означава САП България ЕООД със седалище и адрес
на управление бул. Цар Борис 136A, София 1618, България
ЕИК 130159785,
ДДС.: BG 130159785,
банкова
сметка: [●]
___________,

1.15 “SAP Materials” means any software, programs, tools,
systems, data or other materials made available by SAP to
Licensee in the course of the performance under this Agreement
(whether before or after the effective date of this Agreement)
including, but not limited to, the Software and Documentation,
as well as any information, materials or feedback provided by
Licensee to SAP relating to the Software and Documentation.

1.15 "Материали на SAP" означава всякакъв софтуер,
програми,
инструменти,
системи,
данни
или
други
материали, предоставени от SAP на Лицензополучателя в
процеса на изпълнение съгласно настоящия Договор (преди
или след датата на влизане в сила на настоящия Договор)
включително, но не само, Софтуерът и Документацията,
както и всякаква информация, материали или обратна
връзка, предоставени от Лицензополучателя на SAP,
свързани със Софтуера и Документацията.

1.16 "Software" means (i) any and all software products
licensed to Licensee under this Agreement as specified in the

1.16 "Софтуер" означава (i) които и да са и всички
софтуерни продукти, лицензирани на Лицензополучателя по

“Licensee” means the End User.
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Software Order Form or the Acceptance Form, all as developed
by or for SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited
and/or any of their affiliated companies and delivered to
Licensee hereunder; (ii) any new releases thereof made
available through unrestricted shipment pursuant to the
respective support agreement and (iii) any complete or partial
copies of any of the foregoing.

настоящия Договор, както е посочено във Формуляра за
поръчка на софтуер или Формуляра за приемане, всички така, както са разработени от и за SAP, SAP AG, Business
Objects Software Limited и/или някой от техните дъщерни
дружества
и предоставени на Лицензополучателя; (ii)
всякакви нови версии във връзка с това, предоставени чрез
неограничена доставка съгласно съответното споразумение
за поддръжка и (iii) всякакво пълно или частично копие на
което и да е от горепосочените.

1.17 “Software Order Form” means, if and as applicable,
according to SAP or Partner Director, the order form for the
Software, including information on Software, SAP Support, fees,
and other information necessary for the delivery of such items
to Licensee that may be provided by the Partner.

1.17 “Формуляр за поръчка на софтуер” означава, ако и
както
е
приложимо,
съгласно
САП
или
Директор
„Партнъорски отношения”, формулярът за поръчка за
Софтуера, включително информация за Софтуера, SAP
Support, такси и
друга информация, необходима за
доставката на такива позиции на Лицензополучателя, която
може да бъде предоставена от Партньора.

1.18 “Software Usage Rights Schedule” means the Software Use
Rights Schedule current at the time of execution of the Software
Order Form or the Acceptance Form which can be found at:
www.sap.com/company/legal

1.18 “Допълнение за права за използване на софтуер”
означава Допълнението за правата за използване на
софтуер, актуално при изпълнението на Формуляра за
поръчка на софтуер или Формуляра за приемане, което може
да бъде намерено на: www.sap.com/company/legal

1.19 "Territory" means the territory stated in the Software
Order Form or the Acceptance Form or if not such document
exists, the Territory where Partner is authorized to resell.

1.19 "Територия" означава територията, изложена във
Формуляра за поръчка на софтуер или Формуляра за
приемане или, ако не съществува такъв документ,
Територията, на която Партнъорът е оторизиран да извършва
препродажба.

1.20 “Third Party Software” means (i) any and all software
products and content licensed to Licensee under this Agreement
as specified in the Software Order Form or the Acceptance
Form, all as developed by companies other than SAP, SAP AG,
Business Objects Software Limited and/or any of their affiliated
companies and delivered to Licensee hereunder; (ii) any new
releases thereof made available through unrestricted shipment
pursuant to an SAP support service; and (iii) any complete or
partial copies of any of the foregoing.

1.20 "Софтуер на трета страна" означава (i) които и да са и
всички софтуерни продукти и съдържание, лицензирани на
Лицензополучателя по настоящия Договор, както е посочено
във Формуляра за поръчка на софтуер или Формуляра за
приемане, всички така, както са разработени от компании,
различни от SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited
и/или който и да е от техните филиали и доставени на
Лицензополучателя; (ii) всякакви нови версии във връзка с
това, предоставени чрез неограничена доставка съгласно
услуга за поддръжка на SAP и (iii) всякакво пълно или
частично копие на което и да е от горепосочените.

1.21 "Use" means to activate the processing capabilities of the
Software, load, execute, access, employ the Software, or
display information resulting from such capabilities.

1.21 "Използване"
означава
активирането
на
възможностите за обработка на Софтуера, зареждането,
изпълнението, достъпа и употребата на Софтуера или
показване на информация, която е резултат от такива
възможности.

2.

LICENSE GRANT.

2.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ.

2.1

License.

2.1

Лиценз.

2.1.1
Subject to Licensee’s compliance with all the terms and
conditions of this Agreement, SAP grants to Licensee a nonexclusive, perpetual (except for subscription based licenses)
license to Use the Software, Documentation, and other SAP
Materials at specified site(s) within the Territory to run
Licensee’s and its Affiliates’ internal business operations
(including customer back-up and passive disaster recovery) and
to provide internal training and testing for such internal
business operations, unless terminated in accordance with
Section 5 herein. This license does not permit Licensee to: (i)
use the SAP Materials to provide services to third parties (e.g.,
business process outsourcing, service bureau applications or
third party training) other than to Affiliates (subject to Section
2.2); (ii) lease, loan, resell, sublicense or otherwise distribute
the SAP Materials, other than distribution to Affiliates (subject
to Section 2.2); (iii) distribute or publish keycode(s); (iv) make
any Use of or perform any acts with respect to the SAP
Materials other than as expressly permitted in accordance with
the terms of this Agreement; (v) use Software components
other than those specifically identified in the Software Order
Form or the Acceptance Form, even if it is also technically
possible for Licensee to access other Software components.
Business Partners may Use the Software only through screen

2.1.1
При спазването от страна на Лицензополучателя на
всички условия на настоящия Договор, SAP предоставя на
Лицензополучателя неизключително, безсрочно (освен в
случаите на лицензи на база абонамент) право за
Използване на Софтуера, Документацията и други материали
на SAP на определени места в границите на Територията, за
изпълнение
на
вътрешните
бизнес
операции
на
Лицензополучателя и неговите Свързани лица (включително
резервно копиране на клиент и
пасивно аварийно
възстановяване) и за осигуряване на вътрешно обучение и
тестване за такива вътрешни бизнес операции, освен при
прекратяване съгласно Раздел 5 по долу. Този лиценз не
разрешава
на
Лицензополучателя
да:
(i)
използва
Материалите на SAP, за да предоставя услуги на трети
страни (напр. аутсорсинг на бизнес процес, приложения на
сервизно бюро или обучение на трети страни), освен на
Свързани лица (съгласно Раздел 2.2); (ii) лицензира, заема,
препродава, преотстъпва или по друг начин разпространява
Материалите на SAP, освен на Свързани лица (съгласно
Раздел 2.2); (iii) разпространява или публикува кодове на
ключове; (iv) Използва по какъвто и да е начин или
извършва каквито и да е действия по отношение на
Материалите на SAP, освен изрично разрешените в
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access and solely in conjunction with Licensee’s Use and may
not Use the Software to run any of Business Partners’ business
operations. Use of SAP Enterprise Service Definitions is limited
to the Use of such definitions to directly invoking and/or
receiving the corresponding SAP Enterprise Service that such
definitions describe.

съответствие с условията на настоящия Договор; (v)
използва Софтуерни компоненти, различни от изрично
идентифицираните във Формуляра за поръчка на софтуер
или Формуляра за приемане, дори ако Лицензополучателят
има техническа възможност за достъп до други Софтуерни
компоненти. Бизнес партньорите могат да Използват
Софтуера само чрез достъп на екран и единствено във
връзка с Използването на Лицензополучателя и не могат да
Използват Софтуера за изпълнение на която и да е от бизнес
операциите на Бизнес партньорите.
Използването на
Дефиниции на SAP Enterprise Service е ограничено до
Използване на такива дефиниции за директно извикване
и/или получаване на съответната SAP Enterprise Service,
която описват такива дефиниции.

2.1.2 Licensee agrees to install the Software only on information
technology devices (e.g. hard disks or central processing units)
identified by Licensee pursuant to this Agreement that has been
previously approved by SAP in writing or otherwise officially
made known to the public as appropriate for Use or
interoperation with the Software (the “Designated Unit”) and
which are located at Licensee’s facilities and are in Licensee’s
direct possession.
Where SAP has agreed in writing, the
information technology devices may also be located in the
facilities of an Affiliate and be in the Affiliate’s direct possession.
Licensee must hold the required licenses as stated in the Use
Terms for any individuals that Use the Software, including
employees or agents of Affiliates and Business Partners. Use
may occur by way of an interface delivered with or as a part of
the Software, a Licensee or third-party interface, or another
intermediary system. If Licensee receives licensed Software that
replaces previously licensed Software, its rights under this
Agreement with regard to the previously licensed Software end
when it deploys the replacement Software for Use on productive
systems. At that time, Licensee shall comply with Section 5.2
of this Agreement with respect to such previously licensed
Software.

2.1.2 Лицензополучателят се съгласява да инсталира
Софтуера само на ИТ устройства (напр. твърди дискове или
процесори),
идентифицирани
от
Лицензополучателя
съгласно настоящия Договор, които са предварително
одобрени от SAP писмено или са официално оповестени
публично по друг начин като подходящи за Използване или
комуникация със Софтуера ("Предвидената единица") и
които са разположени в помещения на Лицензополучателя и
са в пряко владение на Лицензополучателя. При писмено
съгласие от страна на SAP, ИТ устройствата могат също да
бъдат разположени в помещения на Свързано лице и да
бъдат в пряко владение на това Свързано лице.
Лицензополучателят трябва да притежава необходимите
лицензи, както е посочено в Условията за използване, за
всички лица, които Използват Софтуера, включително
служители или представители на Свързаните лица и Бизнес
партньори. Използване може да възникне чрез интерфейс,
доставен със Софтуера или част от него, интерфейс на
Лицензополучател или трета страна или друга междинна
система. Ако Лицензополучателят получава лицензиран
Софтуер, който заменя по-рано лицензиран Софтуер,
неговите права по настоящия Договор по отношение на порано лицензирания Софтуер се погасяват, когато Софтуерът
на замяна бъде инсталиран за Използване в продуктивните
системи. Тогава Лицензополучателят съблюдава Раздел 5.2
на настоящия Договор по отношение на такъв по-рано
лицензиран Софтуер.

2.1.3
The terms and conditions of this Agreement relative
to “Software” apply to Third Party Software except as otherwise
stated in the Software Use Rights Schedule.

2.1.3
Условия на настоящия Договор, отнасящи се за
"Софтуера", важат за Софтуер на трета страна, освен ако не
е посочено друго в Допълнението за правата за използване
на софтуер.

2.2
Affiliate Use.
Affiliates’ Use of the Software,
Documentation and other SAP Materials to run their internal
business operations as permitted under Section 2.1.1 is subject
to the following: (i) the Affiliate agrees to be bound by the
terms set out herein; and (ii) a breach of this Agreement by
Affiliate shall be considered a breach by Licensee hereunder. If
Licensee has an affiliate or subsidiary with a separate
agreement for SAP software licenses and/or support services
with SAP AG, any SAP AG affiliate (including SAP) or any other
distributor of SAP software, the Software shall not be Used to
run such affiliate’s or subsidiary’s business operations and such
affiliate or subsidiary shall not receive any support services
under this Agreement even if such separate agreement has
expired or is terminated, unless otherwise agreed to in writing
by the parties.

2.2
Използване от Свързано лице. Използването от страна
на Свързани лица на Софтуера, Документацията и
Материалите на SAP за изпълнение на техните вътрешни
бизнес операции, както е разрешено по Раздел 2.1.1, се
основава на следното: (i) Свързаното лице се съгласява да
спазва условията, посочени по-долу; и (ii) нарушението на
този Договор от страна на Свързано лице се счита за
нарушение от страна на Лицензополучателя.
Ако
Лицензополучателят има Свързано лице или дъщерно
дружество с отделно споразумение за лицензи за софтуер на
SAP и/или услуги по поддръжка с SAP AG, което и да е
Свързано лице на SAP AG (включително SAP) или който и да
е друг дистрибутор на софтуер на SAP, Софтуерът няма да се
Използва за изпълнение на бизнес операциите на това
Свързано лице или дъщерно дружество, и това Свързано
лице или дъщерно дружество няма да получава никакви
услуги по поддръжка съгласно настоящия Договор, дори ако
такова отделно споразумение е изтекло или е прекратено,
освен ако страните не се споразумеят писмено другояче.

3.
VERIFICATION. SAP shall be permitted to audit (at least 3.
ПРОВЕРКА. На SAP е разрешено да прави одит (поне
once annually and in accordance with SAP standard procedures, веднъж годишно и в съответствие със стандартните
which may include on-site and/or remote audit) the usage of процедури на SAP, които могат да включват дистанционен
the SAP Materials. Licensee shall cooperate reasonably in the одит и/или одит на място) на употребата на SAP
SAP Confidential
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conduct of such audits. In the event an audit reveals that (i)
Licensee underpaid license fees and/or SAP Support fees to SAP
and/or (ii) that Licensee has Used the Software in excess of the
license quantities or levels stated in the Software Order Form or
the Acceptance Form, Licensee shall pay such underpaid fees
and/or for such excess usage based on SAP List of Prices and
Conditions Software and Support governing use in effect at the
time of the audit, and shall execute an additional Software
Order Form or an Acceptance Form in accordance with the
terms of this Agreement to affect the required licensing of any
additional quantities or levels. Reasonable costs of SAP’s audit
shall be paid by Licensee if the audit results indicate usage in
excess of the licensed quantities or levels. SAP reserves all
rights at law and equity with respect to both Licensee’s
underpayment of License fees or SAP Support fees and usage in
excess of the license quantities or levels. SAP may delegate to
Partner or request Partner to perform any of the rights listed
under this Section.

Материалите.
Лицензополучателят
оказва
разумно
съдействие при провеждането на такива одити. В случай, че
даден одит покаже че (i) Лицензополучателят е платил помалко за такси за лиценз и/или такси за SAP Support на SAP,
и/или (ii) че Лицензополучателят е Използвал Софтуера в
по-голяма степен от количествата или нивата на лиценз,
посочени във Формуляра за поръчка на софтуер или
Формуляра за приемане, Лицензополучателят заплаща тези
такси и/или това допълнително използване съгласно Списъка
с цени и условия за Софтуер и Поддръжка на SAP, приложим
относно използването, в сила по време на одита, и оформя
допълнителен Формуляр за поръчка на софтуер или
Формуляр за приемане съгласно условията на настоящия
Договор,
засягащ
необходимото
лицензиране
на
допълнителни количества или нива. Обичайните разходи за
одита на SAP се заплащат от Лицензополучателя, ако
резултатите от одита покажат допълнително използване
спрямо количествата и нивата на лиценза. SAP си запазва
всички законови права и права на справедливостта по
отношение на по-малко плащане на такси за Лиценз или
такси за SAP Support и допълнително използване спрямо
количествата и нивата на лиценза. SAP може да делегира на
Партньора или да поиска изпълнение от страна на Партньора
на което и да е от правата по този Раздел.

4.

4.

PRICE AND PAYMENT.

ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ.

4.1
Fees. Licensee shall pay to Partner all license fees for the
Software. In cases of electronic delivery, SAP makes the
Software available for download from a network at its own cost,
and Licensee is responsible for the cost of downloading the
Software.

4.1
Такси.
Лицензополучателят плаща на Партньора
всички такси за лиценз за Софтуера. При случаите на
електронна доставка, SAP предоставя Софтуера за локално
зареждане
от
мрежа
на
свои
разноски,
а
Лицензополучателят е отговорен за разходите по локалното
зареждане на Софтуера.

5.

5.

TERM.

СРОК.

5.1.
Term.
This Agreement and the license granted
hereunder shall become effective unless otherwise provided оn
the Acceptance Form’s effective date and shall continue in
effect thereafter unless terminated upon the earliest to occur of
the following: (i) thirty days after Licensee gives SAP written
notice of Licensee's direction to terminate this Agreement, for
any reason, but only after payment to the Partner of all License
fees then due and owing; (ii) thirty days after SAP gives
Licensee notice of Licensee's material breach of any provision of
the Agreement (other than Licensee's breach of its obligations
under Sections 6, 10 or 11, which breach shall result in
immediate termination), including more than thirty days
delinquency in Licensee's payment of any monies owed to
Partner, unless Licensee has cured such breach during such
thirty day period; (iii) immediately if Licensee files for
bankruptcy, becomes insolvent, or makes an assignment for the
benefit of creditors. For the avoidance of any doubt, termination
of the Agreement shall strictly apply to all licenses under the
Agreement, its appendices, schedules, addenda and order
documents and any partial termination of the Agreement by
Licensee shall not be permitted in respect of any part of the
Agreement, its appendices, schedules, addenda, order
documents.

5.1.
Срок. Настоящият Договор и предоставеният тук
лиценз влизат в сила, освен ако не е предвидено друго на
датата на Формуляра за приемане и остават в сила след
това, освен ако не бъдат прекратени при възникване на едно
от следните условия: (i) тридесет дни след като
Лицензополучателят даде на SAP писмено предизвестие за
решение на Лицензполучателя да прекрати настоящия
Договор, по каквато и да е причина, но само след плащане
на всички такси за Лиценз, дължими тогава; (ii) тридесет дни
след като SAP даде на Лицензополучателя известие за
съществено нарушаване от страна на Лицензополучателя на
която и да е разпоредба от Договора (освен нарушение от
страна на Лицензополучателя на неговите задължения по
Раздел 6, 10 или 11, което нарушение води до незабавно
прекратяване), включително повече от тридесет дни забава
при плащане от Лицензополучателя на суми, дължими на
Партньора, освен ако Лицензополучателят не е поправил
такова нарушение по време на този тридесетдневен период;
(iii) незабавно, ако Лицензополучателят подаде иск за
откриване на производство по несъстоятелност, стане
неплатежоспособен или направи прехвърляне на права в
полза на кредитори.За избягване на всякакво съмнение,
прекратяването на Договора има стриктно действие за
всички лицензи по Договора, неговите приложения,
регламенти, допълнения и други документи и не се допуска
никакво
частично
прекратяване
на
Договора
от
Лицензополучателя по отношение на която и да е част от
Договора, неговите приложения, регламенти, допълнения и
други документи.

5.2
End of Term Duties. Upon any termination hereunder,
Licensee and its Affiliates shall immediately cease Use of all SAP
Materials and Confidential Information. Within thirty (30) days
after any termination, Licensee shall irretrievably destroy or
upon SAP’s request deliver to SAP all copies of the SAP Materials
and Confidential Information in every form, except to the extent
it is legally required to keep it for a longer period in which case
such return or destruction shall occur at the end of such period.

5.2
Задължения при изтичане на срока. При всякакво
прекратяване Лицензополучателят и неговите Свързани лица
незабавно прекратяват Използването на всички Материали и
Поверителната информация на SAP. В рамките на тридесет
(30) дни след всяко прекратяване Лицензополучателят
унищожава необратимо или при поискване от страна на SAP
доставя на SAP всички копия на Материалите и
Поверителната информация на SAP от всякакъв вид, освен
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Licensee must certify to SAP in writing that it has satisfied its
obligations under this Section 5.2. Licensee agrees to certify in
writing to SAP that it and each of its Affiliates has performed the
foregoing. Sections 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10, 13.4, 13.5, 13.6
and 13.8 shall survive such termination. In the event of any
termination hereunder, Licensee shall not be entitled to any
refund of any payments made by Licensee. Termination shall
not relieve Licensee from its obligation to pay fees that remain
unpaid.

до степента, до която е правно задължен да ги запази за подълъг период, в който случай такова връщане или
унищожаване
става
в
края
на
този
период.
Лицензополучателят трябва да удостовери писмено пред
SAP, че е изпълнил своите задължения по този Раздел 5.2.
Лицензополучателят се съгласява да удостовери писмено
пред SAP, че той и всяко от Свързаните му лица са
извършили гореизложеното. Раздели 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9,
10, 13.4, 13.5, 13.6 и 13.8 продължават действието си след
такова прекратяване. В случай на каквото и да е
прекратяване Лицензополучателят няма право на връщане
на
каквито
и
да
е
плащания,
направени
от
Лицензополучателя.
Прекратяването
не
премахва
задължението на Лицензополучателя да плати таксите, които
остават неплатени.

6.

6.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

6.1
Reservation of Rights.
The SAP Materials, and all
Intellectual Property Rights embodied in the foregoing, shall be
the sole and exclusive property of SAP, SAP AG (the parent
company of SAP) or its or their licensors, subject to any rights
expressly granted to Licensee in Section 2 and 6.3 herein.
Except for the rights set forth in Section 6.3 herein, Licensee is
not permitted to modify or otherwise make derivative works of
the Software.
Any such unauthorized works developed by
Licensee, and any Intellectual Property Rights embodied therein,
shall be the sole and exclusive property of SAP or SAP AG.

6.1
Запазване на права.
С изключение на правата,
изрично предоставени на Лицензополучателя в Раздел 2 и
6.3, Материалите на SAP и всички Права върху
интелектуална собственост, съдържащи се в тях, са
единствена и изключителна собственост на SAP, SAP AG
(компанията-майка на SAP) или нейните или техните
лицензодатели.
С изключение на правата, посочени в
Раздел 6.3, Лицензополучателят няма право да модифицира
или по друг начин да прави производни продукти на
Софтуера.
Всякакви такива неоторизирани продукти,
разработени от Лицензополучателя, и всякакви права върху
интелектуална собственост, съдържащи се в тях, са
единствена и изключителна собственост на SAP или SAP AG.

6.2
Protection of Rights. Except to the extent such rights
cannot be validly waived by law, Licensee shall not copy,
translate, disassemble, or decompile, nor create or attempt to
create the source code from the object code of the Software in
any manner. Reverse engineering of the Software and other
SAP Materials is prohibited. Licensee is permitted to back up
data in accordance with good information technology practice
and for this purpose to create the necessary backup copies of
the Software. Backup copies on transportable discs or other
data media must be marked as backup copies and bear the
same copyright and authorship notice as the original discs or
other data media. Licensee must not change or remove SAP’s
copyright and authorship notices.

6.2
Защита на права. С изключение на случаите, когато
такива права могат да бъдат отхвърлени от закона,
Лицензополучателят няма право да
копира, превежда,
демонтира или декомпилира, създава или прави опит да
създаде сорс кода от кода на обекта на Софтуера по какъвто
и да е начин. Извършването на обратен инженеринг на
Софтуера и други Материали на SAP е забранено.
На
Лицензополучателя е разрешено да прави резервно
копиране на данни в съответствие с добрата ИТ практика и с
тази цел да създава необходими резервни копия на
Софтуера. Резервните копия на преносими дискове или
други носители на данни трябва да бъдат маркирани като
резервни копия и да имат същото маркиране за авторско
право и авторство като оригиналните дискове или други
носители на данни. Лицензополучателят не трябва да
променя или отстранява маркировките за авторско право и
авторство на SAP.

6.3

6.3

Modifications/Add-ons.

6.3.1 Conditioned on Licensee’s compliance with the terms and
conditions of this Agreement, Licensee may make Modifications
and/or Add-ons to the Software in furtherance of its permitted
Use under this Agreement, and shall be permitted to use
Modifications and Add-ons with the Software in accordance with
the License grant to the Software set forth in Section 2..1.1(a)
herein. Licensee shall comply with SAP’s registration procedure
prior to making Modifications or Add-ons. All Modifications and
all rights associated therewith shall be the exclusive property of
SAP and SAP AG.
All Add-ons developed by SAP (either
independently or jointly with Licensee) and all rights associated
therewith shall be the exclusive property of SAP and SAP AG.
Licensee agrees to execute those documents reasonably
necessary to secure SAP’s rights in the foregoing. All Add-ons
developed by or on behalf of Licensee without SAP’s
participation (“Licensee Add-on”), and all rights associated
therewith, shall be the exclusive property of Licensee subject to
SAP’s rights in and to the Software; provided, Licensee shall not
commercialize, market, distribute, license, sublicense, transfer,
assign or otherwise alienate any such Licensee Add-ons.
SAP

Модификации/Разширения.

6.3.1 Под
условие
за
спазване
от
страна
на
Лицензополучателя на уговореното в настоящия Договор,
Лицензополучателят може да прави Модификации и/или
Разширения към Софтуера за подпомагане на разрешеното
Използване по настоящия Договор и има право да използва
Модификации и Разширения със Софтуера в съответствие с
предоставянето на Лиценза за Софтуера, посочено в Раздел
2 1.1(a) по-горе. Лицензополучателят се задължава да
спазва процедурата за регистрация на SAP преди да прави
Модификации и Разширения. Всички Модификации и всички
права, асоциирани с тях, са изключителна собственост на
SAP и SAP AG. Всички Разширения, разработени от SAP
(независимо или съвместно с Лицензополучателя), и всички
права, асоциирани с тях, са изключителна собственост на
SAP и SAP AG. Лицензополучателят се съгласява да подпише
документите, обичайно необходими за гарантиране на
правата на SAP относно предходното. Всички разширения,
разработени от или от името на Лицензополучателя без
участието на SAP ("Разширения на лицензополучател") и
всички права, асоциирани с тях, са изключителна
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retains the right to independently develop its own Modifications
or Add-ons to the Software, and Licensee agrees not to take
any action that would limit SAP’s sale, assignment, licensing or
use of its own Software or Modifications or Add-ons thereto.

собственост на Лицензополучателя ,с изключение на правата
на SAP за Софтуера; при условие че Лицензополучателят не
комерсиализира,
продава,
дистрибутира,
лицензира,
сублицензира, пренася, присъединява или прехвърля по
друг
начин
всякакви
такива
Разширения
на
лицензополучател.
SAP си запазва правото да разработва
независимо свои собствени Модификации или Разширения на
Софтуера, а Лицензополучателят се съгласява да не
предприема каквито и да е действия, които биха ограничили
продажбата,
присъединяването,
лицензирането
или
използването от страна на SAP на нейния собствен Софтуер
или Модификации, или Разширения.

6.3.2 Any Modification developed by or on behalf of Licensee
without SAP’s participation or Licensee Add-on must not (and
subject to other limitations set forth herein): enable the
bypassing or circumventing any of the restrictions set forth in
this Agreement and/or provide Licensee with access to the
Software to which Licensee is not directly licensed; nor permit
mass data or metadata extraction from Software to any nonSAP software, including use, modification saving or other
processing of data in the non-SAP software; nor unreasonably
impair, degrade or reduce the performance or security of the
Software; nor render or provide any information concerning SAP
software license terms, Software, or any other information
related to SAP products.

6.3.2 Всякаква Модификация,разработена от или от името
на Лицензополучателя без участието на SAP или Разширение
на лицензополучател нетрябва да (и под условие на
останалите посочени ограничения): дава възможност за
избягване и заобикаляне на което и да е от ограниченията,
посочени в настоящия Договор, и/или да дава на
Лицензополучателя достъп до
Софтуера, за който
Лицензополучателят няма директен лиценз; нито да
позволява масово или мега извличане на данни от Софтуера
към който и да е софтуер, различен от SAP, включително
използване, запазване на модификация или друга обработка
на данни в софтуер, различен от SAP; нито неразумно да
поврежда, намалява или редуцира работата или сигурността
на Софтуера; нито да предоставя каквато и да е
информация, засягаща условията за лиценз на софтуер на
SAP, Софтуера или друга информация, свързана с продукти
на SAP.

6.3.3 Licensee covenants, on behalf of itself and its successors
and assigns, not to assert against SAP or its affiliated
companies, or their resellers, distributors, suppliers, commercial
partners and customers, any rights in any Modifications
developed by or on behalf of Licensee without SAP participation
or Licensee Add-ons , or any other functionality of the SAP
Software accessed by such Modification developed by or on
behalf of Licensee without SAP participation or Licensee Addon.

6.3.3 Лицензополучателятсе договаря от свое име и от името
на своите наследници и правоприемници да не отстоява
срещу SAP или нейните филиали, или техни търговски
представители,
дистрибутори,
доставчици,
търговски
партньори и клиенти, каквито и да е права върху всякакви
Модификации,
разработени
от
или
от
името
на
Лицензополучателя без участието на SAP или Разширения
на лицензополучател,
или каквато и да е друга
функционалност на софтуера на SAP, до който извършват
достъп тези Модификации, разработени от или от името на
Лицензополучателя без участието на SAP или Разширение
на лицензополучател.

7.
PERFORMANCE WARRANTY.
7.1
Warranty.
SAP warrants that the Software will
substantially conform to the specifications contained in the
Documentation for six months following delivery. The warranty
shall not apply: (i) if the Software is not used in accordance
with the Documentation; or (ii) if the defect is caused by a
Modification or Add-on (other than a Modification or Add-on
made by SAP and which is provided through SAP Support or
under warranty), Licensee or third-party software. SAP does
not warrant that the Software will operate uninterrupted or that
it will be free from minor defects or errors that do not materially
affect such performance, or that the applications contained in
the Software are designed to meet all of Licensee's business
requirements. Provided Licensee notifies SAP in writing with a
specific description of the Software’s nonconformance within the
warranty period and SAP validates the existence of such
nonconformance, SAP will, at its option: a) repair or replace the
nonconforming Software, or b) refund the license fees paid for
the applicable nonconforming Software in exchange for a return
of such nonconforming Software. This is Licensee’s sole and
exclusive remedy under this warranty.

7.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
7.1
Гаранция. SAP гарантира, че Софтуерът в значителна
степен ще съответства на спецификациите, съдържащи се в
Документацията, в продължение на шест месеца след
доставката. Гаранцията не важи: (i) ако Софтуерът не се
използва в съответствие с Документацията; или (ii) ако
дефектът е причинен от Модификация или Разширение
(различни от Модификация или Разширение, направени от
SAP, които са предоставени чрез SAP Support или съгласно
гаранцията), софтуер на Лицензополучател или трета
страна. SAP не гарантира, че Софтуерът ще работи без
прекъсване или че няма да съдържа леки дефекти или
грешки, които не засягат физически такова изпълнение, или
че приложенията, съдържащи се в Софтуера, са проектирани
така, че да отговарят на всички изисквания на бизнеса на
Лицензополучателя. При условие че Лицензополучателят
уведоми писмено SAP с точно описание на несъответствия в
Софтуера в рамките на гаранционния период и SAP потвърди
съществуването на такова несъответствие, по свой избор SAP
ще: a) поправи или замени несъответстващия Софтуер или
b) възстанови таксите за лиценз, платени за приложимия
несъответстващ Софтуер в замяна на връщането на този
несъответстващ Софтуер.
Това е единственото и
изключително
обезщетение на Лицензополучателя по
настоящата гаранция.

7.2
Express Disclaimer. SAP AND ITS LICENSORS DISCLAIM
ALL OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING

7.2
Изричен отказ.
SAP И НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ
ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ
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WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
EXCEPT TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTIES IMPLIED BY
LAW CANNOT BE VALIDLY WAIVED.

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОСВЕН ДО СТЕПЕНТА, ДО КОЯТО
ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ЗАКОН НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ
ЗАКОННО ОТКАЗАНИ.

8.

8.

INDEMNIFICATION.

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ.

8.1 Infringement and Defense of Licensee. SAP shall defend
Licensee against claims brought against Licensee in the
Territory by any third party alleging that Licensee's Use of the
Software, in accordance with the terms and conditions of this
Agreement,
constitutes
a
direct
infringement
or
misappropriation of a patent claim(s), copyright or trade secret
rights, and SAP will pay damages finally awarded against
Licensee (or the amount of any settlement SAP enters into) with
respect to such claims. This obligation of SAP shall not apply if
the alleged infringement or misappropriation results from Use of
the Software in conjunction with any other software, an
apparatus other than a Designated Unit, failure to use an
update
provided
by
SAP
if
such
infringement
or
misappropriation could have been avoided by use of the update,
or unlicensed activities. This obligation of SAP also shall not
apply if Licensee fails to timely notify SAP in writing of any such
claim. SAP is permitted to control fully the defense and any
settlement of any such claim as long as such settlement shall
not include a financial obligation on Licensee. In the event
Licensee declines SAP’s proffered defense, or otherwise fails to
give full control of the defense to SAP’s designated counsel,
then Licensee waives SAP’s obligations under this Section 8.1.
Licensee shall cooperate fully in the defense of such claim and
may appear, at its own expense, through counsel reasonably
acceptable to SAP. SAP expressly reserves the right to cease
such defense of any claim(s) in the event the Software is no
longer alleged to infringe or misappropriate, or is held not to
infringe or misappropriate, the third party’s rights. SAP may
settle any claim on a basis requiring SAP to substitute for the
Software alternative substantially equivalent non-infringing
programs and supporting documentation. Licensee shall not
undertake any action in response to any infringement or
misappropriation, or alleged infringement or misappropriation of
the Software that is prejudicial to SAP’s rights.

8.1 Нарушение и защита на Лицензополучателя. SAP ще
защити Лицензополучателя срещу искове, заведени срещу
Лицензополучателя на Територията от трета страна,
твърдящи, че Използването на Софтуера от страна на
Лицензополучателя, в съответствие с условията на
настоящия Договор, представлява пряко нарушение или
злоупотреба с искове за патент, авторско право или права на
търговска тайна и SAP ще плати окончателно присъдения
размер на щетите, нанесени на Лицензополучателя (или
сумата по всяка спогодба , сключена от SAP) във връзка с
тези искове. Това задължение на SAP не важи, ако
предполагаемото нарушение или злоупотреба са резултат от
Използването на Софтуера във връзка с какъвто и да е друг
софтуер, апаратура, различна от Предвидената единица,
неизползване на актуализация, предоставена от SAP, ако
такова нарушение или злоупотреба е можело да бъде
избегнато чрез използване на актуализацията, или
нелицензирани дейности. Това задължение на SAP няма да
важи също, ако Лицензополучателят не уведоми писмено и в
срок SAP за всякакъв такъв иск.
SAP има право да
контролира изцяло защитата и всяко уреждане на такива
искове, доколкото това уреждане не включва финансово
задължение
за
Лицензополучателя.
В
случай
че
Лицензополучателят откаже предложената от SAP защита
или по друг начин не предостави пълен контрол върху
защитата на предвидения адвокат на SAP, тогава
Лицензополучателят освобождава SAP от задълженията по
този Раздел 8.1. Лицензополучателят оказва пълно
съдействие при защитата срещу такъв иск и може да се яви
на свои разноски чрез адвокат, приемлив за SAP. SAP
изрично си запазва правото да прекрати такава защита
срещу всякакви искове, в случай че срещу Софтуера вече
няма обвинения за нарушение и злоупотреба, или се счита
за ненарушаващ и незлоупотребяващ с правата на третата
страна. SAP може да уреди всеки иск въз основа на
изискване SAP да замени Софтуера с алтернативни
съществено еквивалентни и ненарушаващи права програми
и
придружаваща документация. Лицензополучателят не
предприема никакви действия в отговор на каквото и да
нарушение или злоупотреба, или предполагаемо нарушение
или злоупотреба със Софтуера, които са в ущърб на правата
на SAP.

8.2
THE PROVISIONS OF THIS SECTION 8 STATE THE SOLE,
EXCLUSIVE, AND ENTIRE LIABILITY OF SAP AND ITS
LICENSORS TO LICENSEE, AND IS LICENSEE'S SOLE REMEDY,
WITH RESPECT TO THE INFRINGEMENT OR MISAPPROPRIATION
OF THIRD-PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

8.2
РАЗПОРЕДБИТЕ
НА
НАСТОЯЩИЯ
РАЗДЕЛ
8
ПОСТАНОВЯВАТ ЕДИНСТВЕНАТА, ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ПЪЛНА
ОТГОВОРНОСТ НА SAP И НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ КЪМ
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИНСТВЕНОТО
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ОТНОШЕНИЕ
НА НАРУШАВАНЕТО ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБАТА С ПРАВА ВЪРХУ
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТА СТРАНА.

9.

9.

LIMITATIONS OF LIABILITY.

9.1
Not Responsible.
SAP and its licensors will not be
responsible under this Agreement (i) if the Software is not used
in accordance with the Documentation; or (ii) if the defect or
liability is caused by Licensee, a Modification or Add-on (other
than a Modification or Add-on made by SAP which is provided
through an SAP support service or under warranty), or thirdparty software. SAP and its licensors shall not be liable for any
claims or damages arising from inherently dangerous use of the
Software and/or Third-Party Software licensed hereunder.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА.

9.1
Не носи отговорност. SAP и нейните лицензодатели не
носят отговорност по настоящия Договор, (i) ако Софтуерът
не се използва в съответствие с Документацията; или (ii) ако
дефектът
или
отговорността
е
причинена
от
Лицензополучателя,
Модификация
или
Разширение
(различно от Модификация или Разширение, направено от
SAP и предоставено чрез услуги за поддръжка на SAP или
съгласно гаранцията) или софтуер на трета страна. SAP и
нейните лицензодатели не носят отговорност за каквито и
да е искове или щети, произтичащи от свойствено опасно
използване на Софтуера и/или Софтуер на трета страна,
SAP Confidential
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лицензиран тук.
9.2
Exclusion of Damages; Limitation of Liability. ANYTHING
TO THE CONTRARY HEREIN NOTWITHSTANDING, EXCEPT FOR
DAMAGES RESULTING FROM UNAUTHORIZED USE OR
DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFORMATION OR DEATH OR
PERSONAL INJURY ARISING FROM EITHER PARTY’S GROSS
NEGLIGENCE
OR
WILLFUL
MISCONDUCT,
UNDER
NO
CIRCUMSTANCES AND REGARDLESS OF THE NATURE OF ANY
CLAIM SHALL SAP, ITS LICENSORS OR LICENSEE BE LIABLE TO
EACH OTHER OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FOR AN
AMOUNT OF DAMAGES IN EXCESS OF THE PAID LICENSE FEES
FOR THE SOFTWARE DIRECTLY CAUSING THE DAMAGES OR BE
LIABLE IN ANY AMOUNT FOR SPECIAL, INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOOD
WILL OR BUSINESS PROFITS, WORK STOPPAGE, DATA LOSS,
COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, ATTORNEYS’ FEES,
COURT COSTS, INTEREST OR EXEMPLARY OR PUNITIVE
DAMAGES. The provisions of this Agreement allocate the risks
between SAP and Licensee.
The license fees reflect this
allocation of risk and the limitations of liability herein.

9.2
Изключване на щети; ограничение на отговорност.
НЕЗАВИСИМО ОТ ВСЯКАКВИ ПРОТИВНИ УГОВОРКИ, С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕОТОРИЗИРАНО
ИЗПОЛЗВАНЕ
ИЛИ
РАЗКРИВАНЕ
НА
ПОВЕРИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ СМЪРТ ИЛИ ЛИЧНО НАРАНЯВАНЕ,
ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ УМИШЛЕНО ЗЛОДЕЯНИЕ,
НА КОЯТО И ДА Е ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА И НЕЗАВИСИМО ОТ ЕСТЕСТВОТО НА ВСЕКИ
ИСК,
SAP,
НЕЙНИТЕ
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ
ИЛИ
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЕДИН КЪМ
ДРУГ ИЛИ КЪМ ДРУГО ЛИЦЕ ИЛИ ЕДИНИЦА ЗА СТЕПЕН НА
ЩЕТИТЕ, НАДВИШАВАЩА ПЛАТЕНИТЕ ТАКСИ ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА
СОФТУЕРА, ДИРЕКТНО ПРИЧИНЯВАЩ ПОВРЕДИТЕ, И НЕ СА
ОТГОВОРНИ В КАКВАТО И ДА Е СТЕПЕН ЗА СПЕЦИАЛНИ,
ИНЦИДЕНТНИ, РЕЗУЛТАТИВНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ЩЕТИ,
ЗАГУБА НА ДОБРА ВОЛЯ ИЛИ БИЗНЕС ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ
НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА ДАННИ, КОМПЮТЪРЕН ДЕФЕКТ
ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ, СЪДЕБНИ
РАЗХОДИ ИЛИ НАЗИДАТЕЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ.
Разпоредбите на настоящия Договор разпределят рисковете
между SAP и Лицензополучателя.
Таксите за лиценз
отразяват това разпределяне на риска и съответните
ограничения на отговорността.

10.

10.

CONFIDENTIALITY.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

10.1. Use of Confidential Information. Confidential Information
shall not be reproduced in any form except as required to
accomplish the intent of this Agreement. Any reproduction of
any Confidential Information of the other shall remain the
property of the disclosing party and shall contain any and all
confidential or proprietary notices or legends which appear on
the original. With respect to the Confidential Information of the
other, each party: (a) shall take all Reasonable Steps (defined
below) to keep all Confidential Information strictly confidential;
and (b) shall not disclose any Confidential Information of the
other to any person other than its bona fide individuals whose
access is necessary to enable it to exercise its rights hereunder.
As used herein “Reasonable Steps” means those steps the
receiving party takes to protect its own similar proprietary and
confidential information, which shall not be less than a
reasonable standard of care. Confidential Information of either
party disclosed prior to execution of this Agreement shall be
subject to the protections afforded hereunder.

10.1. Използване
на
поверителна
информация.
Поверителната информация не се възпроизвежда под
никаква форма, освен според необходимостта за изпълнение
на целта на настоящия Договор. Всяко възпроизвеждане на
каквато и да е Поверителна информация на другия остава
собственост на разкриващата страна и съдържа всички
маркировки за поверителност и собственост или легенди,
които има оригиналът. По отношение на Поверителната
информация на другия всяка страна: (a) предприема всички
Разумни стъпки (определени по-долу), за да запази цялата
Поверителна информация строго конфиденциална; и (b) не
разкрива никаква Поверителна информация на другия на
никого, освен на своите добросъвестни служители, чийто
достъп е необходим за упражняване на нейните права.. Тук
"Разумни
стъпки"
означава
онези
стъпки,
които
получаващата страна предприема, за да защити своята
собствена подобна поверителна информация и информация
за собственост, които не трябва да бъдат под разумния
стандарт на загриженост. Поверителната информация на
всяка от страните, разкрита преди изпълнението на
настоящия
Договор,
подлежи
на
защитните
мерки,
предоставени тук.

10.2 Exceptions.
The above restrictions on the use or
disclosure of the Confidential Information shall not apply to any
Confidential Information that: (a) is independently developed by
the receiving party without reference to the disclosing party’s
Confidential Information, or is lawfully received free of
restriction from a third party having the right to furnish such
Confidential Information; (b) has become generally available to
the public without breach of this Agreement by the receiving
party; (c) at the time of disclosure, was known to the receiving
party free of restriction; or (d) the disclosing party agrees in
writing is free of such restrictions.

10.2 Изключения. Горните ограничения за използването и
разкриването на Поверителната информация не важат за
Поверителна информация, която: (a) е независимо
разработена от получаващата страна без връзка
с
Поверителната информация на разкриващата страна или е
законно получена без ограничение от трета страна с правото
да предоставя такава Поверителна информация; (b) е
станала публично достъпна без нарушение на настоящия
Договор
от получаващата страна; (c) в момента на
разкриването е известна на получаващата страна без
ограничение; или (d) разкриващата страна се съгласява
писмено, че е освободена от такива ограничения.

10.3 Confidential Terms and Conditions; Publicity. Licensee
shall not disclose the terms and conditions of this Agreement to
any third party. Neither party shall use the name of the other
party in publicity, advertising, or similar activity, without the
prior written consent of the other, except that Licensee agrees
that SAP may use Licensee's name in customer listings or, at
times mutually agreeable to the parties, as part of SAP's
marketing efforts (including without limitation reference calls

10.3 Поверителни
условия;
публичност.
Лицензополучателят не разкрива условията на настоящия
Договор на която и да е трета страна. Никоя от страните не
използва името на другата страна публично, в реклама или
подобна дейност, без предварителното писмено съгласие на
другата
страна,
с
изключение
на
това,
че
Лицензополучателят се съгласява, че SAP може да използва
името на Лицензополучателя в извеждане на списъци на
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and stories, press testimonials, site visits, SAPPHIRE
participation). SAP will make reasonable efforts to avoid having
the reference activities unreasonably interfere with Licensee's
business.

клиенти или, във взаимно договорено между страните време,
като част от маркетинговите усилия на SAP (включително, но
не само, референтни повиквания и истории, изявления по
медиите, посещения на уеб сайт, участие в конференцията
SAPPHIRE ). SAP ще положи разумни усилия, за да избегне
неразумно намесване на референтните дейности в бизнеса
на Лицензополучателя.

11.
ASSIGNMENT. Licensee may not, without SAP's prior
written consent, assign, delegate, pledge, or otherwise transfer
this Agreement, or any of its rights or obligations under this
Agreement, or the SAP Materials or SAP Confidential
Information, to any party, whether voluntarily or by operation of
law, including by way of sale of assets, merger or consolidation.
SAP may assign this Agreement to any of its affiliates.

11.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ.
Лицензополучателят не може, без
предварително писмено съгласие от SAP, да делегира, залага
или по друг начин да прехвърля настоящия Договор или
всяко от правата или задълженията си по настоящия
Договор, или Материалите на SAP или Поверителната
информация на SAP на която и да е трета страна, по своя
воля или по закон, включително посредством продажба на
активи, сливане или вливане.
SAP може да прехвърли
правата и задълженията по настоящия Договор на всяко от
своите Свързани лица.

12.

12.

PERSONAL DATA.

ЛИЧНИ ДАННИ.

12.1
Each party will carry out its obligations under the
Agreement in accordance with Bulgarian Personal Data
Protection Act and any other legislation applicable to personal
data in Bulgaria (“DPA”). To the extent that SAP exports or
processes Licensee’s personal data outside the European
Economic Area (EEA), it will ensure any such processing or
export shall be on terms equivalent to those herein and SAP
shall enforce such terms against the relevant subcontractors.

12.1
Всяка от страните ще изпълнява своите задължения
по Договора съгласно Закона за защита на данните и
всякакви други норми, приложими за личните данни в
Република България (“ЗЗЛД”). До степента, до която SAP
експортира
или
обработва
лични
данни
на
Лицензополучателя
извън
Европейската
икономическа
общност (ЕИО), той гарантира, че всяка такава обработка
или експорт ще става при условия, еквивалентни на
уговорените в този Договор и SAP прилага тези условия
спрямо съответните подизпълнители.

13.

13.

GENERAL PROVISIONS.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

13.1 Severability. It is the intent of the parties that in case
any one or more of the provisions contained in this Agreement
shall be held to be invalid or unenforceable in any respect, such
invalidity or unenforceability shall not affect the other provisions
of this Agreement, and this Agreement shall be construed as if
such invalid or unenforceable provision had never been
contained herein.

13.1 Разделност на клаузите. В случай че една или повече
от разпоредбите, съдържащи се в настоящия Договор, се
счете за невалидна или непожлежаща на принудително
изпълнение
в каквото и да било отношение, страните
предвиждат такава невалидност или неприложимост да не
засегне останалите разпоредби на настоящия Договор и
настоящия Договор да се тълкува сякаш такава невалидна
или неприложима разпоредба никога не се е съдържала в
него.

13.2 No Waiver. If either party should waive any breach of
any provision of this Agreement, it shall not thereby be deemed
to have waived any preceding or succeeding breach of the same
or any other provision hereof.

13.2 Без опрощаване.
Ако някоя от страните опрости
каквото и да е нарушение на която и да е разпоредба от
настоящия Договор, тя няма да се счита, че тя е опростила
всяко предишно или последващо нарушение на същата или
друга разпоредба.

13.3 Counterparts. This Agreement may be signed in two
counterparts, each of which shall be deemed an original and
which shall together constitute one Agreement.

13.3 Копия. Настоящият Договор може да бъде подписан в
два екземпляра, всеки от които се счита за оригинал и
заедно представляват един Договор.

13.4 Regulatory Matters. The Software, Documentation and
SAP Materials are subject to the export control laws of various
countries, including without limit the laws of the United States
and Germany. Licensee agrees that it will not submit the
Software, Documentation or other SAP Materials to any
government agency for licensing consideration or other
regulatory approval without the prior written consent of SAP,
and will not export the Software, Documentation and SAP
Materials to countries, persons or entities prohibited by such
laws. Licensee shall also be responsible for complying with all
applicable governmental regulations of the country where
Licensee is registered, and any foreign countries with respect to
the use of the Software, Documentation or other SAP Materials
by Licensee and/or its Affiliates.

13.4

Правни въпроси.
Софтуерът, Документацията и
Материалите на SAP са предмет на законите за
контрол
на
износа
на
различни
държави,
включително, но не само, законите на САЩ и
Ф.Р.Германия. Лицензополучателят се съгласява да
не предоставя Софтуера, Документацията или други
Материали на SAP на никоя правителствена агенция
за преценка на лицензирането или на друго правно
одобрение, без предварително писмено съгласие на
SAP, и да не изнася Софтуера, Документацията и
Материалите на SAP до държави, физически или
юридически лица, за които това е забранено от
закона.
Лицензополучателят е отговорен също за
спазването на всички приложими норми на
държавата,
в
която
е
регистриран
Лицензополучателят, както и на всички други
държави, по отношение на използването на
Софтуера, Документацията или други Материали на
SAP Confidential
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SAP от Лицензополучателя и/или неговите Свързани
лица.
13.5
Governing Law; Limitations Period. This Agreement
and any claims arising out of or relating to this Agreement and
its subject matter shall be governed by and construed under the
laws of Republic of Bulgaria, without reference to its conflicts of
law principles. In the event of any conflicts between foreign
law, rules, and regulations, and Bulgarian law, rules, and
regulations, Bulgarian law, rules, and regulations shall prevail
and govern. The United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods shall not apply to this
Agreement. The Uniform Computer Information Transactions
Act as enacted shall not apply.

13.5
Приложимо право; период на ограничения .
Настоящият Договор и всички искове, възникващи от него
или свързани с него и неговото съдържание, се подчиняват
на законите на Република България, без референция към
принципите на колизия на правните норми. В случай на
конфликти между чуждестранни закони, правила и
разпоредби и българските закони, правила и разпоредби,
българските закони, правила и разпоредби ще важат и ще се
прилагат. Конвенцията на ООН относно договорите за
международна продажба на стоки не се прилага за
настоящия Договор.
Законът UCITA (Uniform Computer
Information Transactions Act), както е издаден, няма да се
прилага.

13.6 Notices. All notices or reports which are required or may
be given pursuant to this Agreement shall be in writing and shall
be deemed duly given when delivered to the respective
executive offices of SAP and Licensee at the addresses first set
forth in any Software Order Form. Where in this section 13.6 or
elsewhere in this Agreement written form is required, that
requirement can be met by facsimile transmission, exchange of
letters or other written form.

13.6 Уведомления
. Всички
уведомления или отчети, които се изискват или се дават
съгласно настоящия Договор, са в писмен вид и се считат за
надлежно предоставени при доставката до съответните
изпълнителни служители на SAP и Лицензополучателя, на
адресите, посочени първо във всеки Формуляр за поръчка на
софтуер. Там, където в този раздел 13.6 или на друго място в
настоящия Договор се изисква писмен формуляр, това
изискване може да бъде изпълнено посредством изпращане
на факс, обмен на писма или друг вид писмен документ.

13.7 Force Majeure. Any delay or nonperformance of any
provision of this Agreement (other than for the payment of
amounts due hereunder) caused by conditions beyond the
reasonable control of the performing party shall not constitute a
breach of this Agreement, and the time for performance of such
provision, if any, shall be deemed to be extended for a period
equal to the duration of the conditions preventing performance.

13.7 Форс мажор. Всяко забавяне или неизпълнение на
някоя разпоредба от настоящия Договор (освен плащането
на дължими тук суми), причинено от условия, които не са
под контрола на изпълняващата страна, не представлява
нарушение на настоящия Договор и времето за изпълнение
на тази разпоредба, ако има такава, се счита за удължено за
период, равен на продължителността на условията,
предотвратяващи изпълнението.

13.8 Entire Agreement.
This Agreement constitutes the
complete and exclusive statement of the agreement between
SAP and Licensee, and all previous representations, discussions,
and writings are merged in, and superseded by this Agreement
and the parties disclaim any reliance on any such
representations, discussions and writings.
This Agreement
may be modified only by a writing signed by both parties. This
Agreement shall prevail over any additional, conflicting, or
inconsistent terms and conditions which may appear on any
purchase order or other document furnished by Licensee to SAP.
This Agreement shall prevail over any additional, conflicting or
inconsistent terms and conditions which may appear in any
clickwrap end user agreement included in the Software.
Signatures sent by electronic means (facsimile or scanned and
sent via e-mail) shall be deemed original signatures.

13.8

Цялостно
споразумение.
Настоящият
Договор
представлява пълното и изключително изложение на
споразумението между SAP и Лицензполучателя и
всички предишни представяния, обсъждания и
писмени документи са слети и заменени от
настоящия Договор, като страните не могат да се
позовават на такива представяния, обсъждания и
писмени документи.
Настоящия Договор може да
бъде изменен само с писмен документ, подписан и
от двете страни. Настоящият Договор доминира над
всякакви
допълнителни,
конфликтни
или
противоречиви условия, които могат да се появят в
която и да е поръчка за доставка или друг документ,
предоставен
на
SAP
от
Лицензополучателя.
Настоящият Договор
доминира над всякакви
допълнителни, конфликтни или противоречиви
условия, които могат да се появят в каквото и да е
clickwrap-споразумение
на
краен
потребител,
включено в Софтуера.
Подписи, изпратени по
електронен път (факсимиле или сканирани и
изпратени по електронна поща) се считат за
оригинални подписи.

13.9
Hierarchy. The following order of precedence shall be
applied in the event of conflict or inconsistency between
provisions of the components of this Agreement: (i) the
Acceptance Form; (ii) the Schedules; (iii) the Use Terms; (iv)
the EULA; and (v) the Software Order Form.

13.9

Йерархия. Следният ред на спазване на предимство
се
прилага
в
случай
на
конфликт
или
противоречивост
между
разпоредби
на
компонентите на настоящия Договор: (i) Формулярът
за приемане; (ii) Допълненията; (iii) Условията за
използване;(iv) EULA и (v) Формата за поръчка.
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Accepted by:

Прието от:
SAP Bulgaria EOOD/ САП България ЕООД

PARTNER/ ПАРТНЬОР
By/От:

By/От:

Name/Име:

Name/Име:

Title/Длъжност:

Title/Длъжност:

Date/Дата:

Date/Дата:

By/От:

By/От:

Name/Име:

Name/Име:

Title/Длъжност:

Date/Дата:

Title/Длъжност:

Date/Дата:
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