ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΑΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΟΤ ΥΡΗΣΗ (ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ SAP ΚΑΙ ΣΟΤ ΈΜΜΔΟΤ ΣΔΛΙΚΟΤ ΥΡΗΣΗ)
("EULA")

1.

ΝΟΗΠΚΝΗ.

1.1
Ν φξνο "Έληππν Απνδνρήο" αλαθέξεηαη ζην Έληππν Απνδνρήο γηα ηε Πχκβαζε Άδεηαο Ρειηθνχ Σξήζηε (κεηαμχ ηεο SAP θαη ηνπ
Έκκεζνπ Ρειηθνχ Σξήζηε) πνπ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία EULA ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο SAP ή ηνπ
Ππλεξγάηε.
1.2
Ν φξνο "Ξξφζζεην" αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάπηπμε πνπ πξνζζέηεη λέα θαη αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία,
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε λέσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δελ παξέρνληαη απφ ην
Ινγηζκηθφ), θαη ζπλδέεη κε θαη/ή επηθνηλσλεί κέζσ ηνπ δεκνζηεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκνγήο ηεο SAP δηαζπλδέζεηο ή εμφδνπο
ρξεζηψλ (user exits).
1.3
Ν φξνο "Πχκβαζε" αλαθέξεηαη ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ ή ζην Έληππν Απνδνρήο, αλάινγα ηελ πεξίπησζε, ζηελ
παξνχζα ζχκβαζε EULA θαη ζην Ξξνζάξηεκα Γηθαησκάησλ Σξήζεο Ινγηζκηθνχ.
1.4 Ν φξνο "API" αλαθέξεηαη ζηηο δηαζπλδέζεηο πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγήο SAP, θαζψο θαη ζε άιιν θψδηθα SAP πνπ επηηξέπεη άιια
πξντφληα ινγηζκηθνχ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ή λα θαιέζνπλ ην Ινγηζκηθφ SAP (γηα παξάδεηγκα, SAP Enterprise Services, BAPIs, Idocs,
RFCs θαη ABAP ή άιια user exits) πνπ παξέρνληαη κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε.
1.5
Ν φξνο "Θπγαηξηθή" αλαθέξεηαη ζε θάπνην λνκηθφ πξφζσπν ζηελ Ξεξηνρή ζηελ νπνία ν Αδεηνχρνο, άκεζα ή έκκεζα, δηαηεξεί
πάλσ απφ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ κεηνρψλ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Θάζε ηέηνην λνκηθφ πξφζσπν ζα ζεσξείηαη
Θπγαηξηθή, κφλν γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηαηεξείηαη ην ελ ιφγσ ζπκθέξνλ ζπκκεηνρήο.
1.6
Ν φξνο "Ππλεξγάηεο" ζεκαίλεη έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ απαηηεί πξφζβαζε ζην Ινγηζκηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εζσηεξηθέο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο Αδεηνχρνπ, φπσο νη πειάηεο, νη δηαλνκείο θαη/ή νη πξνκεζεπηέο ηνπ Αδεηνχρνπ.
1.7
Ν φξνο "Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο" αλαθέξνληαη, αλαθνξηθά κε ηε SAP, ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο νη SAP
πξνζηαηεχεη έλαληη κε ειεγρφκελεο θνηλνπνίεζεο ζε άιια κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ: (α) ην Ινγηζκηθφ θαη ζηελ
Ρεθκεξίσζε θαη ζε άιια ιηθά SAP, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ αθφινπζσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην
Ινγηζκηθφ: (i) ην ινγηζκηθφ ππνινγηζηή (αληηθείκελν θαη πεγαίνη θψδηθεο), ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκφ
πξνγξακκαηηζκνχ, κεζφδνπο επεμεξγαζίαο, ζρεδηαζκφ ζπζηήκαηνο, πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην Ινγηζκηθφ, (ii) ηα απνηειέζκαηα ζεκείνπ
αλαθνξάο, εγρεηξίδηα, ιίζηεο πξνγξακκάησλ, δνκέο δεδνκέλσλ, γξαθήκαηα ξνήο, ινγηθά δηαγξάκκαηα, ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο,
κνξθέο αξρείνπ, θαη (iii) ηηο αλαθαιχςεηο, εθεπξέζεηο, έλλνηεο, ζρεδηαζκνχο, γξαθήκαηα ξνήο, ηεθκεξίσζε, πξνδηαγξαθέο πξντφληνο,
πξνδηαγξαθέο δηαζχλδεζεο πξνγξάκκαηνο εθαξκνγψλ, ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Ινγηζκηθφ, (β) έξεπλα θαη ηελ
αλάπηπμε ή ηηο έξεπλεο ηεο SAP, (γ) πξνζθνξέο πξντφληνο, εηαίξνη πεξηερνκέλσλ, ηηκνιφγεζε πξντφληνο, δηαζεζηκφηεηα πξντφληνο,
ηερληθέο ζρεδίαζεο, αιγφξηζκνη, δηαδηθαζίεο, ηδέεο, ηερληθέο, θφξκνπιεο, δεδνκέλα, ζρεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, εκπνξηθά κπζηηθά,
ηερλνγλσζία, βειηηψζεηο, πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ, πξνβιέςεηο θαη ζηξαηεγηθέο, θαη (δ) νπνηαδήπνηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ή πνπ
αθνξνχλ ηξίηα κέξε (νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηε SAP ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο ζηα ελ ιφγσ ηξίηα
κέξε). Αλαθνξηθά κε ηνλ Αδεηνχρν, ν φξνο "Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο" αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ν Αδεηνχρνο
πξνζηαηεχεη έλαληη κε ειεγρφκελεο θνηλνπνίεζεο ζε ηξίηα κέξε θαη ε νπνία (i) εάλ έρεη πιηθή κνξθή, ν Αδεηνχρνο ηελ πξνζδηνξίδεη
ζαθψο σο εκπηζηεπηηθή ή ηδησηηθήο θχζεο θαηά ην ρξφλν θνηλνπνίεζήο ηεο, θαη (ii) εάλ είλαη ζε άπιε κνξθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πξνθνξηθψλ ή νπηηθψλ θνηλνπνηήζεσλ), ν Αδεηνχρνο ηε ραξαθηεξίδεη σο εκπηζηεπηηθή ή ηδησηηθή θαηά ην ρξφλν θνηλνπνίεζεο,
ζπλνςίδεη ηελ Δκπηζηεπηηθή Ξιεξνθνξία εγγξάθσο θαη παξέρεη ηελ πεξίιεςε εληφο δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ.
1.8
Ν φξνο "Ρεθκεξίσζε" αλαθέξεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο SAP πνπ παξαδίδεηαη ή είλαη δηαζέζηκε γηα ηνλ Αδεηνχρν καδί κε
Ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε.
1.9
Ν φξνο "Ρειηθφο Σξήζηεο" αλαθέξεηαη ζηνλ Ρειηθφ Σξήζηε ζηνλ νπνίν παξαρσξείηαη άδεηα ρξήζεο γηα ην Ινγηζκηθφ ζχκθσλα
κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην Έληππν Απνδνρήο ή ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ.
1.10 Ν φξνο "Γηθαηψκαηα Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο" αλαθέξεηαη ζε επξεζηηερλίεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, ζε δηθαηψκαηα ζρεδηαζκνχ, ζε
βνεζεηηθά κνληέια ή άιια παξφκνηα δηθαηψκαηα εθεχξεζεο, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ςεθηαθά δηθαηψκαηα εξγαζίαο, εκπνξηθά κπζηηθά
ή δηθαηψκαηα βάζεο δεδνκέλσλ, εκπνξηθά ζήκαηα, επσλπκίεο θαη ζήκαηα ππεξεζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια άπια δηθαηψκαηα
ηδηνθηεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ εγγξαθψλ γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ζε νπνηαδήπνηε ρψξα,
πνπ απνξξένπλ απφ ην λφκν ή ην εζηκηθφ δίθαην ή βάζεη ζχκβαζεο θαη θαηά πφζνλ ή φρη ηειεηνπνηεζεί, πνπ πθίζηαληαη επί ηνπ
παξφληνο ή εθεμήο θαηαηεζνχλ, ρνξεγεζνχλ απνθηεζνχλ.
1.11

Ν φξνο "Αδεηνχρνο" αλαθέξεηαη ζηνλ Ρειηθφ Σξήζηε.

1.12 Ν φξνο "Ρξνπνπνίεζε" αλαθέξεηαη (i) ζε κηα αιιαγή ζηνλ πεγαίν θψδηθα ή ζηα κεηαδεδνκέλα πνπ παξαδφζεθαλ, ή (ii) ζε
νπνηαδήπνηε αλάπηπμε, δηαθνξεηηθή απφ ηελ αιιαγή ζηνλ πεγαίν θψδηθα ή ζηα κεηαδεδνκέλα πνπ παξαδφζεθαλ, θαη
παξακεηξνπνηνχλ, βειηηψλνπλ ή αιιάδνπλ ηελ ππάξρνπζα ιεηηνπξγία ηνπ Ινγηζκηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηεο
δεκηνπξγίαο νπνηαζδήπνηε δηαζχλδεζεο πξνγξάκκαηνο εθαξκνγψλ ή ελαιιαθηηθψλ δηαζπλδέζεσλ ρξήζηε, ηεο επέθηαζεο ηεο δνκήο
δεδνκέλσλ ηεο SAP, ή άιιεο αιιαγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ή ελζσκαηψλεη άιια ιηθά SAP (πνπ νξίδνληαη παξαθάησ).
1.13 Ν φξνο "Ππλεξγάηεο" αλαθέξεηαη ζηελ εηαηξεία πνπ κεηαπσιεί ηηο άδεηεο ρξήζεο Ινγηζκηθνχ ζηνλ Ρειηθφ Σξήζηε ζχκθσλα κε
έγθπξε Πχκβαζε κεηαπψιεζεο ηεο SAP ζηνλ ζπλεξγάηε.
SAP Confidential
SAP End User License Agreement Between SAP and Indirect End User (EMEA) elGR.v.9-2012
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1.14

Ν φξνο "SAP" αλαθέξεηαη ζηε SAP Hellas Α.Δ..

1.15 Ν φξνο "ιηθά SAP" αλαθέξεηαη ζην ινγηζκηθφ, πξνγξάκκαηα, εξγαιεία, ζπζηήκαηα, δεδνκέλα ή άιια πιηθά πνπ είλαη δηαζέζηκα
απφ ηε SAP γηα ηνλ Αδεηνχρν γηα φζν δηαξθεί ε παξνχζα Πχκβαζε (πξηλ ή κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο
Πχκβαζεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηνπ Ινγηζκηθνχ θαη ηεο Ρεθκεξίσζεο, θαζψο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ πιηθψλ
ή ηεο αλάδξαζεο πνπ παξέρνληαη γηα ην Ινγηζκηθφ θαη ηελ Ρεθκεξίσζε απφ ηνλ Αδεηνχρν ζηε SAP.
1.16 Ν φξνο "Ινγηζκηθφ" αλαθέξεηαη (i) ζε νπνηνδήπνηε ή φια ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ γηα ηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί άδεηα ρξήζεο
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε, φπσο θαζνξίζηεθε ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ ή ζην Έληππν Απνδνρήο, φπσο
αλαπηχρζεθε απφ ή γηα ηε SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited θαη/ή νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο θαη
παξαδφζεθε ζηνλ Αδεηνχρν κε ην παξφλ, (ii) νπνηαδήπνηε λέα έθδνζε πνπ είλαη δηαζέζηκε κέζσ απεξηφξηζηεο κεηαθνξάο ζχκθσλα κε
ηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε ππνζηήξημεο θαη (iii) νπνηαδήπνηε νινθιεξσκέλα ή ηκεκαηηθά αληίγξαθα ησλ πξναλαθεξζέλησλ.
1.17 Ν φξνο "Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ" αλαθέξεηαη, αλ θαη θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο SAP ή ηνπ
Ππλεξγάηε, ζην έληππν παξαγγειίαο γηα ην Ινγηζκηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην Ινγηζκηθφ, ηελ πνζηήξημε
SAP, ην ηίκεκα θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξάδνζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ, πνπ παξέρνληαη απφ ηε SAP ή
απφ ηνλ Ππλεξγάηε, ζηνλ Αδεηνχρν.
1.18 Ν φξνο "Ξξνζάξηεκα Γηθαησκάησλ Σξήζεο Ινγηζκηθνχ" αλαθέξεηαη ζην πξφζθαην Ξξνζάξηεκα Γηθαησκάησλ Σξήζεο Ινγηζκηθνχ
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Δληχπνπ Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ ή ηνπ Δληχπνπ Απνδνρήο πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα:
www.sap.com/company/legal
1.19 Ν φξνο "Ξεξηνρή" αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ αλαθέξεηαη ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ ή ζην Έληππν Απνδνρήο ή αλ
δελ ππάξρεη ην ελ ιφγσ έγγξαθν, ηελ Ξεξηνρή γηα ηελ νπνία ν Ππλεξγάηεο έρεη εμνπζηνδφηεζε κεηαπψιεζεο.
1.20 Ν φξνο "Ινγηζκηθφ Ρξίηνπ" αλαθέξεηαη (i) ζε νπνηνδήπνηε θαη φια ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη πεξηερνκέλσλ γηα ηα νπνία έρεη
παξαρσξεζεί άδεηα ρξήζεο ζηνλ Αδεηνχρν ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε, φπσο θαζνξίζηεθε ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο
Ινγηζκηθνχ ή ζην Έληππν Απνδνρήο, φπσο αλαπηχρζεθαλ απφ άιιεο εηαηξείεο θαη φρη απφ ηε SAP, SAP AG, Business Objects Software
Limited θαη/ή νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή ηνπο εηαηξεία θαη παξαδφζεθε ζηνλ Αδεηνχρν κε ην παξφλ, (ii) νπνηαδήπνηε λέα έθδνζε πνπ είλαη
δηαζέζηκε κέζσ απεξηφξηζηεο απνζηνιήο ζχκθσλα κε ηελ ππεξεζία ππνζηήξημεο ηεο SAP, θαη (iii) νπνηδήπνηε νινθιεξσκέλα ή
ηκεκαηηθά αληίγξαθα ησλ πξναλαθεξζέλησλ.
1.21 Ν φξνο "Σξήζε" αλαθέξεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο ηνπ Ινγηζκηθνχ, ηε θφξησζε, ηελ εθηέιεζε,
ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ ή ηελ εκθάληζε πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο.
2.

ΞΑΟΝΣΖ ΑΓΔΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ.

2.1

Άδεηα.

2.1.1
Κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Αδεηνχρνπ κε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, ε
SAP ρνξεγεί ζηνλ Αδεηνχρν, κε απνθιεηζηηθή, κφληκε (εθηφο απφ ηηο άδεηεο πνπ παξέρνληαη κε ζπλδξνκή) άδεηα γηα Σξήζε ηνπ
Ινγηζκηθνχ, ηεο Ρεθκεξίσζεο, θαη άιισλ ιηθψλ SAP ζε θαζνξηζκέλεο ηζηνζειίδεο εληφο ηεο Ξεξηνρήο γηα λα εθηειέζεη ν Αδεηνχρνο
θαη νη Θπγαηξηθέο ηνπ εζσηεξηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εθεδξηθνχ αληηγξάθνπ ηνπ πειάηε θαη
ηεο παζεηηθήο αλάθηεζεο ηεο θαηαζηξνθήο) θαη γηα λα παξέρεη εζσηεξηθή εθπαίδεπζε θαη έιεγρν γηα ηηο ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο αλ ππάξρεη θαηαγγειία ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 5 ηνπ παξφληνο. Ζ παξνχζα άδεηα δελ επηηξέπεη ζηνλ
Αδεηνχρν λα: (i) ρξεζηκνπνηήζεη ηα ιηθά SAP γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε ηξίηα κέξε (π.ρ. εμσηεξηθή αλάζεζε επηρεηξεκαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ, εθαξκνγέο γξαθείνπ ππεξεζίαο ή εθπαίδεπζε ηξίηνπ κέξνπο) δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ Θπγαηξηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ
Δλφηεηα 2.2.), (ii) κίζζσζε, δάλεην, κεηαπψιεζε, δεπηεξεχνπζα άδεηα, ή θαηαλνκή ησλ ιηθψλ SAP, φρη ζηηο Θπγαηξηθέο (ζχκθσλα
κε ηελ Δλφηεηα 2.2), (iii) θαηαλνκή ή δεκνζίεπζε βαζηθψλ θσδίθσλ, (iv) γηα νπνηαδήπνηε Σξήζε ή ελέξγεηα αλαθνξηθά κε ηα ιηθά
SAP εθηφο απφ φζα ξεηά επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, (v) ρξήζε ησλ ζπζηαηηθψλ Ινγηζκηθνχ εθηφο
απφ εθείλα πνπ ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ ή ζην Έληππν Απνδνρήο, αθφκε θαη αλ είλαη ηερληθά
δπλαηφ γηα ηνλ Αδεηνχρν λα έρεη πξφζβαζε ζε άιια ζπζηαηηθά ηνπ Ινγηζκηθνχ. Νη Ππλεξγάηεο κπνξνχλ λα Σξεζηκνπνηήζνπλ ην
Ινγηζκηθφ κφλν κέζσ ηεο πξφζβαζεο νζφλεο θαη απνθιεηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηε Σξήζε ηνπ Αδεηνχρνπ θαη δελ κπνξνχλ λα
Σξεζηκνπνηήζνπλ ην Ινγηζκηθφ γηα λα εθηειέζνπλ νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Ππλεξγαηψλ. Ζ Σξήζε ησλ
νξηζκψλ SAP Enterprise Service Definitions πεξηνξίδεηαη ζηε Σξήζε ησλ ελ ιφγσ νξηζκψλ γηα άκεζε επίιπζε θαη/ή παξαιαβή ηεο
αληίζηνηρεο ππεξεζίαο SAP Enterprise Service πνπ πεξηγξάθεη ηνπο ελ ιφγσ νξηζκνχο.
2.1.2 Ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα εγθαηαζηήζεη ην Ινγηζκηθφ κφλν ζε ζπζθεπέο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ζθιεξνχο δίζθνπο
ή κνλάδεο θεληξηθήο επεμεξγαζίαο) πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Αδεηνχρν ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε ε νπνία έρεη
πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί απφ ηε SAP εγγξάθσο ή θνηλνπνηήζεθε επίζεκα σο θαηάιιειε γηα Σξήζε ή δηαιεηηνπξγία κε ην Ινγηζκηθφ (ε
"Ξξνζδηνξηζκέλε Κνλάδα") θαη εληνπίδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ θαη βξίζθνληαη ζηελ άκεζε θαηνρή ηνπ Αδεηνχρνπ. Πε
πεξίπησζε πνπ ε SAP έρεη ζπκθσλήζεη εγγξάθσο, νη ζπζθεπέο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ επίζεο λα βξίζθνληαη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο Θπγαηξηθήο θαη λα βξίζθνληαη ζηελ άκεζε θαηνρή ηεο Θπγαηξηθήο. Ν Αδεηνχρνο πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηηο
απαηηνχκελεο άδεηεο φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Όξνπο Σξήζεο γηα φζνπο Σξεζηκνπνηνχλ ην Ινγηζκηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εξγαδφκελσλ ή ησλ πξαθηφξσλ ησλ Θπγαηξηθψλ θαη ησλ Ππλεξγαηψλ. Ζ Σξήζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο πνπ
παξαδίδεηαη κε ην ή σο κέξνο ηνπ Ινγηζκηθνχ, ηεο δηαζχλδεζεο Αδεηνχρνπ ή ηξίηνπ κέξνπο, ή άιινπ ελδηάκεζνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ν
Αδεηνχρνο παξαιάβεη Ινγηζκηθφ, γηα ην νπνίν έρεη παξαρσξεζεί άδεηα ρξήζεο, πνπ αληηθαζηζηά πξνεγνχκελν Ινγηζκηθφ, ηα δηθαηψκαηά
ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε αλαθνξηθά κε ην πξνεγνχκελν Ινγηζκηθφ, γηα ην νπνίν έρεη παξαρσξεζεί άδεηα ρξήζεο,
παχνπλ φηαλ Σξεζηκνπνηήζεη ην Ινγηζκηθφ αληηθαηάζηαζεο ζε παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Δθείλε ηε ζηηγκή, ν Αδεηνχρνο ζπκκνξθψλεηαη
κε ηελ Δλφηεηα 5.2 ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο αλαθνξηθά κε ην πξνεγνχκελν Ινγηζκηθφ γηα ην νπνίν έρεη παξαρσξεζεί άδεηα ρξήζεο.
2.1.3
Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ζρεηηθά κε ην "Ινγηζκηθφ" ηζρχνπλ γηα ην Ινγηζκηθφ Ρξίηνπ Κέξνπο
εθηφο αλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά ζην Ξξνζάξηεκα Γηθαησκάησλ Σξήζεο Ινγηζκηθνχ.
2.2
Σξήζε Θπγαηξηθήο. Ζ Σξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ, ηεο Ρεθκεξίσζεο θαη άιισλ ιηθψλ SAP ησλ Θπγαηξηθψλ γηα λα εθηειέζνπλ ηηο
εζσηεξηθέο ηνπο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 2.1.1 ζχκθσλα κε ηα εμήο: (i) ε Θπγαηξηθή
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ζπκθσλεί λα δεζκεπηεί κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, θαη (ii) ε παξαβίαζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο απφ ηε Θπγαηξηθή ζα ζεσξείηαη
παξαβίαζε ηνπ παξφληνο απφ ηνλ Αδεηνχρν. Αλ ν Αδεηνχρνο έρεη ζπγαηξηθή ή ζπλδεδεκέλε εηαηξεία κε μερσξηζηή ζπκθσλία γηα ηηο
άδεηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ SAP θαη/ή ππεξεζίεο ππνζηήξημεο κε ηε SAP AG, νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή ηεο SAP AG
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο SAP) ή νπνηνλδήπνηε άιιν δηαλνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ SAP, ην Ινγηζκηθφ δελ πξέπεη λα Σξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπγαηξηθήο ή ηεο ζπλδεδεκέλεο θαη ε ζπγαηξηθή ή ε ζπλδεδεκέλε
εηαηξεία δελ ζα ιακβάλεη θακία ππεξεζία ππνζηήξημεο κε ηελ παξνχζα Ππκθσλία αθφκε θαη αλ ε μερσξηζηή ζχκβαζε έρεη ιήμεη ή
θαηαγγειζεί, εθηφο αλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά εγγξάθσο απφ ηα κέξε.

3.
ΈΙΔΓΣΝΠ. Ζ SAP επηηξέπεηαη λα ειέγρεη (ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο δηαδηθαζίεο ηεο SAP, νη
νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη/ή απνκαθξπζκέλν έιεγρν) ηε ρξήζε ησλ ιηθψλ SAP. Ν Αδεηνχρνο ζα
ζπλεξγάδεηαη εχινγα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο απνθαιχςεη φηη (i) ν Αδεηνχρνο δελ
θαηέβαιε πιήξσο ην ηίκεκα ηεο άδεηαο θαη/ή ην ηίκεκα πνζηήξημεο SAP ζηε SAP θαη/ή (ii) ν Αδεηνχρνο Σξεζηκνπνίεζε ην Ινγηζκηθφ
θαζ' ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ αδεηψλ ή ησλ επηπέδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ ή ζην Έληππν Απνδνρήο, ν
Αδεηνχρνο ζα θαηαβάιιεη ην ελ ιφγσ ηίκεκα θαη/ή γηα ηελ ελ ιφγσ πιενλάδνπζα ρξήζε βάζεη ησλ Ρηκνθαηαιφγσλ θαη ησλ
Ξξνυπνζέζεσλ Ινγηζκηθνχ ηεο SAP θαη ηεο ρξήζεο πνπ δηέπεη ηελ πνζηήξημε πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ,
θαη ζα ππνγξάςεη έλα πξφζζεην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ ή έλα Έληππν Απνδνρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
Πχκβαζεο γηα λα επεξεάζεη ηελ απαηηνχκελε παξαρψξεζε άδεηαο ησλ πξφζζεησλ πνζνηήησλ ή επηπέδσλ. Δχινγα έμνδα γηα ηνλ
έιεγρν ηεο SAP ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Αδεηνχρν αλ ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ππνδείμνπλ ηε ρξήζε θαζ' ππέξβαζε ησλ
πνζνηήησλ ή ησλ επηπέδσλ γηα ηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί άδεηα ρξήζεο. Ζ SAP δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ην λφκν
αλαθνξηθά κε ηελ ειιεηκκαηηθή πιεξσκή ηνπ Αδεηνχρνπ σο πξνο ην ηίκεκα ηεο Άδεηαο ή ην ηίκεκα πνζηήξημεο SAP θαη ηελ θαζ'
ππέξβαζε ρξήζε ησλ πνζνηήησλ ή ησλ επηπέδσλ άδεηαο. Ζ SAP κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Ππλεξγάηε ή λα δεηήζεη απφ ηνλ
Ππλεξγάηε λα αζθήζεη θάπνην απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ παξνχζα Δλφηεηα.
4.

ΡΗΚΖΚΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΥΚΖ.

4.1
Ρίκεκα. Ν Αδεηνχρνο ζα θαηαβάιιεη ζηνλ Ππλεξγάηε ην ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο ηεο άδεηαο ρξήζεο γηα ην Ινγηζκηθφ. Πηελ
πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο παξάδνζεο, ην Ινγηζκηθφ είλαη δηαζέζηκν γηα ιήςε απφ έλα δίθηπν κε επζχλε ηεο SAP, θαη ν Αδεηνχρνο
επζχλεηαη γηα ηε ιήςε ηνπ Ινγηζκηθνχ.
5.

ΓΗΑΟΘΔΗΑ.

5.1.
Γηάξθεηα. Ζ παξνχζα Πχκβαζε θαη ε άδεηα πνπ ρνξεγείηαη κε ην παξφλ ζα ηεζεί ζε ηζρχ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά θαηά
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Δληχπνπ Απνδνρήο, θαη ζα ζπλερίζεη λα ηζρχεη, εθηφο αλ θαηαγγειζεί λσξίηεξα γηα θάηη απφ ηα
παξαθάησ: (i) ηξηάληα κέξεο κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Αδεηνχρνπ πξνο ηε SAP, γηα ηελ πξφζεζε ηνπ Αδεηνχρνπ λα
θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα Πχκβαζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κεηά φκσο απφ ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ νθεηιφκελσλ ηηκεκάησλ ηεο Άδεηαο
ζηνλ Ππλεξγάηε, (ii) ηξηάληα εκέξεο κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ Αδεηνχρνπ απφ ηε SAP γηα ηελ νπζηψδε παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
Πχκβαζεο απφ ηνλ Αδεηνχρν (εμαηξνπκέλεο ηεο παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αδεηνχρνπ ζχκθσλα κε ηηο Δλφηεηεο 6, 10 ή 11, ε
νπνία ζα νδεγήζεη ζε άκεζε θαηαγγειία), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηξηάληα εκέξεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πιεξσκή
απφ ηνλ Αδεηνχρν νπνησλδήπνηε πνζψλ πνπ νθείινληαη ζε Ππλεξγάηεο, εθηφο εάλ ν Αδεηνχρνο παχζεη ηελ παξαβίαζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ ηξηάληα εκεξψλ, (iii) άκεζα εάλ ν Αδεηνχρνο θαηαζέζεη αίηεζε πηψρεπζεο, θαηαζηεί αθεξέγγπνο, ή ν Αδεηνχρνο
θάλεη ζπκθσλία πξνο φθεινο ησλ πηζησηψλ. Ξξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ, ε θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο ζα ηζρχεη απζηεξά γηα ην
ζχλνιν ησλ αδεηψλ ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε, ηα παξαξηήκαηα, ηα πξνζαξηήκαηα, ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηα έγγξαθα παξαγγειίαο ηεο,
θαη νπνηαδήπνηε κεξηθή θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ Αδεηνχρν δελ ζα επηηξέπεηαη αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο
Πχκβαζεο, ησλ παξαξηεκάησλ, ησλ πξνζαξηεκάησλ, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ παξαγγειίαο.
5.2
Θαζήθνληα ζην Ρέινο ηεο Γηάξθεηαο. Κε ηελ θαηαγγειία ηνπ παξφληνο, ν Αδεηνχρνο θαη νη Θπγαηξηθέο ηνπ ζα πξέπεη άκεζα λα
δηαθφςνπλ ηε Σξήζε φισλ ησλ ιηθψλ ηεο SAP θαη ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ. Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
θαηαγγειία, ν Αδεηνχρνο ζα πξέπεη ακεηάθιεηα λα θαηαζηξέςεη ή θαηφπηλ απαίηεζεο ηεο SAP λα παξαδψζεη ζηε SAP φια ηα αληίγξαθα
ησλ ιηθψλ SAP θαη ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ζε θάζε κνξθή, εθηφο ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν λα ην θξαηήζεη γηα
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ πεξίπησζε απηή ε επηζηξνθή ή ε θαηαζηξνθή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο.
Ν Αδεηνχρνο πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη ζηε SAP εγγξάθσο φηη εθπιήξσζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 5.2. Ν
Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα πηζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηε SAP πνπ ν ίδηνο θαη θάζε Θπγαηξηθή ηνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηα πξναλαθεξζέληα.
Νη ελφηεηεο 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10, 13.4, 13.5, 13.6 θαη 13.8 ζα δηαηεξεζνχλ αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγγειία. Πηελ πεξίπησζε
νπνηαζδήπνηε θαηαγγειίαο ηνπ παξφληνο, ν Αδεηνχρνο δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη νπνηαδήπνηε επηζηξνθή πιεξσκήο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Αδεηνχρν. Ζ θαηαγγειία δελ ζα απαιιάμεη ηνλ Αδεηνχρν απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιιεη ηα
ηηκήκαηα πνπ εθθξεκνχλ.
6.

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ.

6.1
Δπηθχιαμε Γηθαησκάησλ. Ρα ιηθά SAP, θαη φια ηα Γηθαηψκαηα Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο πνπ ελζσκαηψλνληαη κε ηα
πξναλαθεξζέληα, είλαη κνλαδηθή θαη απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο SAP, ηεο SAP AG (ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ηεο SAP) ή ησλ
δηθαηνπαξφρσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα δηθαηψκαηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ξεηψο ζηνλ Αδεηνχρν ζηηο Δλφηεηεο 2 θαη 6.3 ηνπ παξφληνο.
Δθηφο απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ νξίζηεθαλ ζηελ Δλφηεηα 6.3 ηνπ παξφληνο, ν Αδεηνχρνο δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ή λα θάλεη
παξάγσγεο εξγαζίεο ηνπ Ινγηζκηθνχ. Νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε εξγαζία πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Αδεηνχρν, θαη νπνηνδήπνηε
Γηθαίσκα Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην παξφλ, είλαη κνλαδηθή θαη απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο SAP ή ηεο SAP AG.
6.2
Ξξνζηαζία Γηθαησκάησλ. Δθηφο απφ ην βαζκφ πνπ απφ ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα δελ ρσξεί λνκηθά έγθπξε παξαίηεζε, ν
Αδεηνχρνο δελ δχλαηαη λα αληηγξάςεη, κεηαθξάζεη, απνζπλαξκνινγήζεη ή απνζπκπηιήζεη, νχηε λα δεκηνπξγήζεη ή πξνζπαζήζεη λα
δεκηνπξγήζεη ηνλ πεγαίν θψδηθα απφ ηνλ θψδηθα αληηθεηκέλνπ ηνπ Ινγηζκηθνχ κε νηνλδήπνηε ηξφπν. Ζ αληίζηξνθε κεραληθή ηνπ
Ινγηζκηθνχ θαη άιισλ ιηθψλ SAP απαγνξεχεηαη. Ν Αδεηνχρνο επηηξέπεηαη λα θξαηήζεη εθεδξηθφ αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα
κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ λα δεκηνπξγήζεη ηα απαξαίηεηα εθεδξηθά αληίγξαθα ηνπ
Ινγηζκηθνχ. Ρα εθεδξηθά αληίγξαθα ή ζε θνξεηνχο δίζθνπο ή άιια κέζα δεδνκέλσλ πξέπεη λα ζεκεησζνχλ σο εθεδξηθά αληίγξαθα
θαη λα θέξνπλ ηα ίδηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ εηδνπνίεζε ηνπ ζπληάθηε, φπσο ζηνπο πξσηφηππνπο δίζθνπο ή άιια κέζα
δεδνκέλσλ. Ν Αδεηνχρνο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ή λα δηαγξάςεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκεηψζεηο ζπληάθηε ηεο SAP.
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6.3

Ρξνπνπνηήζεηο/Ξξφζζεηα

6.3.1 Πχκθσλα κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αδεηνχρνπ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, ν Αδεηνχρνο κπνξεί
λα δεκηνπξγήζεη Ρξνπνπνηήζεηο θαη/ή Ξξφζζεηα ζην Ινγηζκηθφ ζηα πιαίζηα ηεο επηηξεπφκελεο Σξήζεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
Πχκβαζε, θαη ζα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ Ρξνπνπνηήζεσλ θαη ησλ Ξξφζζεησλ κε ην Ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηελ Άδεηα πνπ
ρνξεγήζεθε κε ην Ινγηζκηθφ φπσο νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.1.1(α) ηνπ παξφληνο. Ν Αδεηνχρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηε δηαδηθαζία
εγγξαθήο ηεο SAP πξηλ πξνβεί ζε Ρξνπνπνηήζεηο ή Ξξνζζήθεο. Όιεο νη Ρξνπνπνηήζεηο θαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ
είλαη απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο SAP θαη ηεο SAP AG. Όια ηα Ξξφζζεηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηε SAP (είηε αλεμάξηεηα ή απφ
θνηλνχ κε ηνλ Αδεηνχρν) θαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά είλαη απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο SAP θαη ηεο SAP AG. Ν
Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα ππνγξάςεη ηα έγγξαθα πνπ είλαη εχινγα απαξαίηεηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηθαησκάησλ ηεο SAP ζχκθσλα κε
ηα πξναλαθεξζέληα. Όια ηα Ξξφζζεηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ή εθ κέξνπο ηνπ Αδεηνχρνπ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο SAP ("Ξξφζζεην
Αδεηνχρνπ"), θαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παξφλ, πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Αδεηνχρνπ ζχκθσλα κε
ηα δηθαηψκαηα ηεο SAP θαη ην Ινγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη. Ν Αδεηνχρνο δελ ζα εκπνξεχεηαη, δηαθηλεί, δηαλέκεη, παξαρσξεί άδεηα,
παξαρσξεί δεπηεξεχνπζα άδεηα, κεηαθέξεη, αλαζέηεη ή αιιηψο απαιινηξηψλεη νπνηνδήπνηε Ξξφζζεην ηνπ Αδεηνχρνπ. Ζ SAP δηαηεξεί
ην δηθαίσκα λα αλαπηχμεη αλεμάξηεηα ηηο Ρξνπνπνηήζεηο ή ηα Ξξφζζεηα ζην Ινγηζκηθφ, θαη ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί λα πξνβεί ζε
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζα πεξηνξίζεη ηελ πψιεζε, αλάζεζε, παξνρή άδεηαο ή ρξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ ή Ρξνπνπνηήζεηο ή Ξξφζζεηα ηεο
SAP κε ην παξφλ.
6.3.2
Νπνηαδήπνηε Ρξνπνπνίεζε αλαπηχρζεθε απφ ή εθ κέξνπο ηνπ Αδεηνχρνπ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο SAP ή ην Ξξφζζεην
Αδεηνχρνπ δελ πξέπεη (θαη ζχκθσλα κε άιινπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ): λα επηηξέπεη ηελ παξάθακςε ή
θαηαζηξαηήγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη/ή λα παξέρεη ζηνλ Αδεηνχρν πξφζβαζε ζην Ινγηζκηθφ γηα
ην νπνίν ν Αδεηνχρνο δελ έρεη άκεζε άδεηα ρξήζεο, νχηε επηηξέπεη καδηθή εμαγσγή δεδνκέλσλ ή κεηαδεδνκέλσλ απφ ην Ινγηζκηθφ ζε
νπνηνδήπνηε κε SAP ινγηζκηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο, ηεο απνζήθεπζεο ηξνπνπνίεζεο ή άιιεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
ζην κε SAP ινγηζκηθφ, νχηε αδηθαηνιφγεηα βιάπηεη, ππνβαζκίδεη, κεηψλεη ηελ απφδνζε ή ηελ αζθάιεηα ηνπ Ινγηζκηθνχ, νχηε
πξνζθέξεη ή παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία αθνξά ηνπο φξνπο άδεηαο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ SAP, ην Ινγηζκηθφ, ή νπνηαδήπνηε
άιιε πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξντφληα SAP.
6.3.3 Ν Αδεηνχρνο ζπκθσλεί, εθ κέξνπο ηνπ ίδηνπ θαη ησλ δηαδφρσλ θαη ησλ αλαδφρσλ ηνπ, λα κελ πξνβάιιεη έλαληη ηεο SAP ή ησλ
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο, ή ησλ κεηαπσιεηψλ, δηαλνκέσλ, πξνκεζεπηψλ, εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη πειαηψλ ηνπο, νπνηνδήπνηε
δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε Ρξνπνπνίεζε αλαπηχρζεθε απφ ή εθ κέξνπο ηνπ Αδεηνχρνπ ρσξίο ζπκκεηνρή ηεο SAP ή ησλ Ξξφζζεησλ
Αδεηνχρνπ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ινγηζκηθνχ SAP πνπ πξνζπειάδεηαη απφ ηελ Ρξνπνπνίεζε πνπ αλαπηχρζεθε απφ ή
εθ κέξνπο ηνπ Αδεηνχρνπ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο SAP ή ηνπ Ξξφζζεηνπ Αδεηνχρνπ.

7.
ΔΓΓΖΠΖ ΑΞΝΓΝΠΖΠ.
7.1
Δγγχεζε. Ζ SAP δηαβεβαηψλεη φηη ην Ινγηζκηθφ ζα ζπκκνξθψλεηαη νπζηαζηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ
Ρεθκεξίσζε γηα έμη κήλεο κεηά ηελ παξάδνζε. Ζ εγγχεζε δελ ζα ηζρχεη: (i) αλ ην Ινγηζκηθφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ
Ρεθκεξίσζε, ή (ii) αλ ην ειάηησκα πξνθιήζεθε απφ ηελ Ρξνπνπνίεζε ή ην Ξξφζζεην (αλ ε Ρξνπνπνίεζε ή ην Ξξφζζεην δελ
δεκηνπξγήζεθε απφ ηε SAP θαη δελ παξέρεηαη κέζσ ηεο πνζηήξημεο SAP ή ζχκθσλα κε ηελ εγγχεζε), ηνλ Αδεηνχρν ή ην ινγηζκηθφ
ηξίηνπ κέξνπο. Ζ SAP δελ εγγπάηαη φηη ην Ινγηζκηθφ ζα ιεηηνπξγεί ρσξίο δηαθνπή ή φηη ζα είλαη απαιιαγκέλν απφ επνπζηψδε
ειαηηψκαηα ή ιάζε, πνπ δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ηνπ, ή φηη νη εθαξκνγέο πνπ πεξηέρνληαη ζην Ινγηζκηθφ έρνπλ
ζρεδηαζηεί γηα λα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Αδεηνχρνπ. Δθφζνλ ν Αδεηνχρνο εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηε SAP
κε ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ Ινγηζκηθνχ εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο εγγχεζεο θαη ε SAP επηβεβαηψζεη ηελ
χπαξμε ηεο ελ ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο, ε SAP, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο, ζα: (α) επηδηνξζψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ην κε
ζπκκνξθνχκελν Ινγηζκηθφ, ή (β) επηζηξέςεη ην ηίκεκα ηεο άδεηαο ρξήζεο πνπ θαηαβιήζεθε γηα ην αληίζηνηρν κε ζπκκνξθνχκελν
Ινγηζκηθφ ζε αληάιιαγκα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ κε ζπκκνξθνχκελνπ Ινγηζκηθνχ. Απηή είλαη ε κφλε θαη απνθιεηζηηθή απνδεκίσζε
ηνπ Αδεηνχρνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαβεβαίσζε.
7.2
Οεηή Απνπνίεζε. Ζ SAP ΘΑΗ ΝΗ ΓΗΘΑΗΝΞΑΟΝΣΝΗ ΡΖΠ ΑΞΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΑΙΙΔΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ, ΟΖΡΔΠ Ή ΠΗΥΞΖΟΔΠ,
ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΥΛ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ, ΡΣΝΛ ΠΗΥΞΖΟΥΛ ΔΓΓΖΠΔΥΛ ΔΚΞΝΟΔΠΗΚΝΡΖΡΑΠ Ή ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑΠ ΓΗΑ ΔΛΑ
ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΠΘΝΞΝ ΔΘΡΝΠ ΑΞΝ ΡΝ ΒΑΘΚΝ ΞΝ ΡΣΝΛ ΠΗΥΞΖΟΔΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΓΔΛ ΚΞΝΟΝΛ ΛΑ ΡΣΝΛ ΔΓΘΟΖΠΖ
ΑΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΞΝ ΡΝ ΛΝΚΝ.
8.

ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ.

8.1 Ξαξαβίαζε θαη πεξάζπηζε Αδεηνχρνπ. Ζ SAP ζα ππεξαζπίζεη ηνλ Αδεηνχρν έλαληη αμηψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηνπ
Αδεηνχρνπ ζηελ Ξεξηνρή απφ νηνδήπνηε ηξίην κέξνο πνπ επηθαιείηαη φηη ε Σξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ απφ ηνλ Αδεηνχρν ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο απνηειεί παξαβίαζε, ή θαηάρξεζε επξεζηηερλίαο, πλεπκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ή
δηθαησκάησλ εκπνξηθψλ κπζηηθψλ θαη ε SAP ζα θαηαβάιιεη ηηο δεκίεο πνπ δχλαληαη λα επηβιεζνχλ ζηνλ Αδεηνχρν (ή ην πνζφ ηπρφλ
δηαθαλνληζκνχ πνπ επηηπγράλεη ε SAP) αλαθνξηθά κε ηηο ελ ιφγσ αμηψζεηο. Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ηεο SAP δελ ζα ηζρχεη εάλ ε
εηθαδφκελε παξάβαζε ή ε ππεμαίξεζε απνξξέεη απφ ηε Σξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιν ινγηζκηθφ, κηα άιιε ζπζθεπή θαη
φρη ηελ Ξξνζδηνξηζκέλε Κνλάδα, απνηπρία γηα ρξήζε ελεκέξσζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηε SAP αλ ε ελ ιφγσ παξάβαζε ή ε ππεμαίξεζε
ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί κε ηε ρξήζε ηεο ελεκέξσζεο, ή κε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη παξαρσξεζεί άδεηα
ρξήζεο. Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ηεο SAP δελ ζα ηζρχζεη επίζεο, εάλ ν Αδεηνχρνο δελ επηηχρεη λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηε SAP
εγγξάθσο γηα θάζε ηέηνηα αμίσζε. Ζ SAP δχλαηαη λα ειέγμεη πιήξσο ηελ ππεξάζπηζε θαη θάζε δηαθαλνληζκφ θάζε ηέηνηαο αμίσζεο,
ζην κέηξν πνπ ν ελ ιφγσ δηαθαλνληζκφο δελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηνπ Αδεηνχρνπ. Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν
Αδεηνχρνο απνξξίςεη ηελ ππεξάζπηζε πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηε SAP ή δελ επηηχρεη λα παξάζρεη πιήξε έιεγρν ηεο ππεξάζπηζεο ζηνλ
θαζνξηζκέλν ζχκβνπιν ηεο SAP, ηφηε ν Αδεηνχρνο παξαηηείηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο SAP πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Δλφηεηα 8.1.
Ν Αδεηνχρνο ζα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο ζηελ ππεξάζπηζε θάζε αμίσζεο θαη δχλαηαη λα παξίζηαηαη, κε δηθά ηνπ έμνδα, κέζσ
αληηπξνζψπνπ εχινγα απνδεθηνχ απφ ηε SAP. Ζ SAP επηθπιάζζεηαη ξεηψο ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα δηαθφςεη ηελ ππεξάζπηζε θάζε
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αμίσζεο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην Ινγηζκηθφ δελ ππνηίζεηαη πιένλ φηη παξαβηάδεη ή ηειεί ζε θαηάρξεζε ή δελ ζεσξείηαη φηη
παξαβηάδεη ή ηειεί ζε θαηάρξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ κεξψλ. Ζ SAP κπνξεί λα ηαθηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε αμίσζε βάζεη ηεο
νπνίαο απαηηείηαη ε SAP λα αληηθαηαζηήζεη ην Ινγηζκηθφ κε ελαιιαθηηθά νπζησδψο ηζνδχλακα κε παξαβηάδνληα πξνγξάκκαηα θαη κε
παξαβηάδνπζα ηεθκεξίσζε ππνζηήξημεο. Ν Αδεηνχρνο δελ ζα πξνβεί ζε θακία ελέξγεηα ζε απφθξηζε ζε νηαδήπνηε παξαβίαζε ή
θαηάρξεζε, ή επηθαινχκελε παξαβίαζε ή θαηάρξεζε ηνπ Ινγηζκηθνχ, ε νπνία είλαη επηδήκηα γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο SAP.
8.2
ΝΗ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ 8 ΝΟΗΕΝΛ ΡΖΛ ΚΝΛΑΓΗΘΖ, ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΘΑΘ' ΝΙΝΘΙΖΟΗΑΛ ΔΘΛΖ ΡΖΠ
SAP ΘΑΗ ΡΥΛ ΓΗΘΑΗΝΞΑΟΝΣΥΛ ΡΖΠ ΑΓΔΗΑΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠ ΡΝΛ ΑΓΔΗΝΣΝ ΘΑΗ ΡΖΛ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΖ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΝ ΑΓΔΗΝΣΝ
ΑΛΑΦΝΟΗΘΑ ΚΔ ΞΑΟΑΒΗΑΠΖ Ή ΘΑΡΑΣΟΖΠΖ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΡΟΗΡΥΛ ΚΔΟΥΛ.
9.

ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΔΘΛΖΠ.

9.1
Κε Δπζχλε. Ζ SAP θαη νη δηθαηνπάξνρνί ηεο δελ επζχλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε (i) αλ ην Ινγηζκηθφ δελ
ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ Ρεθκεξίσζε, ή (ii) αλ ην ειάηησκα ή ε επζχλε πξνθαιείηαη απφ ηνλ Αδεηνχρν, κηα Ρξνπνπνίεζε ή έλα
Ξξφζζεην (αλ ε Ρξνπνπνίεζε ή ην Ξξφζζεην δελ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε SAP θαη δελ παξέρνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο
SAP ή ζχκθσλα κε ηελ εγγχεζε) ή ην ινγηζκηθφ ηξίηνπ κέξνπο. Ζ SAP θαη νη δηθαηνπάξνρνί ηεο δελ επζχλνληαη γηα θακία αμίσζε ή
δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ εγγελψο επηθχλδπλε ρξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ θαη/ή ηνπ Ινγηζκηθνχ Ρξίηνπ Κέξνπο γηα ην νπνίν έρεη
παξαρσξεζεί άδεηα ρξήζεο κε ην παξφλ.
9.2
Δμαίξεζε Εεκηψλ,Ξεξηνξηζκφο Δπζχλεο. ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΥΠ ΘΑΘΔ ΑΛΡΗΘΔΡΖΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ, ΔΘΡΝΠ ΑΞΝ ΕΖΚΗΔΠ
ΞΝ ΑΞΝΟΟΔΝΛ ΑΞΝ ΚΖ ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ Ή ΑΞΝΘΑΙΤΖ ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ Ή ΘΑΛΑΡΝ Ή ΠΥΚΑΡΗΘΖ
ΒΙΑΒΖ ΞΝ ΞΟΝΘΞΡΔΗ ΔΗΡΔ ΑΞΝ ΒΑΟΗΑ ΑΚΔΙΔΗΑ Ή ΓΝΙΝ, ΠΔ ΘΑΚΗΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΘΑΗ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΦΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΥΠΖΠ
Ζ SAP, ΝΗ ΓΗΘΑΗΝΞΑΟΝΣΝΗ ΡΖΠ Ή Ν ΑΓΔΗΝΣΝΠ ΡΖΠ ΘΑ ΔΘΛΝΛΡΑΗ ΔΛΑΛΡΗ ΑΙΙΖΙΥΛ Ή ΔΛΑΛΡΗ ΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΑΙΙΝ
ΞΟΝΠΥΞΝ Ή ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΓΗΑ ΡΝ ΞΝΠΝ ΕΖΚΗΥΛ ΞΝ ΞΔΟΒΑΗΛΔΗ ΡΝ ΞΝΠΝ ΡΥΛ ΘΑΡΑΒΔΒΙΖΚΔΛΥΛ ΡΗΚΖΚΑΡΥΛ
ΑΓΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΞΝ ΞΟΝΘΑΙΔΗ ΆΚΔΠΑ ΡΗΠ ΕΖΚΗΔΠ ΘΑΗ ΠΔ ΘΑΚΗΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΓΔΛ ΔΘΛΝΛΡΑΗ ΓΗΑ ΘΑΛΔΛΑ ΞΝΠΝ
ΔΗΓΗΘΥΛ, ΡΣΑΗΥΛ, ΔΞΑΘΝΙΝΘΥΛ Ή ΔΚΚΔΠΥΛ ΕΖΚΗΥΛ, ΑΞΥΙΔΗΑ ΘΑΙΖΠ ΦΖΚΖΠ Ή ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΑ ΘΔΟΓΖ, ΓΗΑΘΝΞΖ
ΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΑΞΥΙΔΗΑ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ, ΒΙΑΒΖ Ή ΓΠΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ, ΑΚΝΗΒΔΠ ΓΗΘΖΓΝΟΝ, ΓΗΘΑΠΡΗΘΑ ΔΜΝΓΑ, ΘΔΡΗΘΔΠ 'Ζ
ΑΞΝΘΔΡΗΘΔΠ ΕΖΚΗΔΠ. Νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαηαλέκνπλ ηνλ θίλδπλν κεηαμχ ηεο SAP θαη ηνπ Αδεηνχρνπ. Ρν ηίκεκα
ηεο άδεηαο ρξήζεο απεηθνλίδεη ηελ ελ ιφγσ θαηαλνκή θηλδχλνπ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο κε ην παξφλ.
10.

ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ.

10.1. Σξήζε Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ. Νη Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο δελ ζα αλαπαξάγνληαη κε θακία κνξθή, κε ηελ εμαίξεζε
ησλ φζσλ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο. Θάζε αλαπαξαγσγή Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ηνπ
έηεξνπ ζπκβαιινκέλνπ ζα παξακέλεη ηδηνθηεζία ηνπ κέξνπο πνπ πξνέβε ζηελ θνηλνπνίεζε θαη ζα πεξηέρεη θάζε θαη φιεο ηηο
εηδνπνηήζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο ή ηα ππνκλήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξσηφηππν. Αλαθνξηθά κε ηηο Δκπηζηεπηηθέο
Ξιεξνθνξίεο ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ, θάζε ζπκβαιιφκελνο: (α) ζα ιακβάλεη φια ηα Ινγηθψο Αλαγθαία Κέηξα (πνπ νξίδνληαη
παξαθάησ) γηα λα δηαηεξήζεη ην ζχλνιν ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ απζηεξά εκπηζηεπηηθέο, θαη (β) ν θάζε ζπκβαιιφκελνο δελ
ζα θνηλνπνηήζεη ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ηνπ άιινπ ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν εθηφο ησλ θαιφπηζησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ ε
πξφζβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ βάζεη ηνπ παξφληνο. Όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα,
ν φξνο "Ινγηθψο Αλαγθαία Κέηξα" ζα ζεκαίλεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ παξαιήπηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθψλ ηνπ,
παξφκνησλ ηδησηηθψλ θαη εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ δελ ζα είλαη ππνδεέζηεξεο ηηο εχινγεο ηππηθήο κέξηκλαο. Νη Δκπηζηεπηηθέο
Ξιεξνθνξίεο έθαζηνπ ζπκβαιιφκελνπ πνπ θνηλνπνηνχληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Ππκθσλίαο ζα ππφθεηληαη ζηελ
πξνζηαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα.
10.2 Δμαηξέζεηο. Νη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ή θνηλνπνίεζε ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ δελ ζα ηζρχζνπλ γηα
Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο, νη νπνίεο: (α) αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα απφ ην ζπκβαιιφκελν παξαιήπηε, ρσξίο αλαθνξά ζηηο
Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ηνπ γλσζηνπνηνχληνο κέξνπο ή ιακβάλνληαη λφκηκα, ρσξίο πεξηνξηζκφ, απφ ηξίην κέξνο πνπ θέξεη ην
δηθαίσκα λα παξάζρεη ηηο ελ ιφγσ Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο, (β) έρνπλ θαηαζηεί δεκφζην θηήκα ρσξίο αζέηεζε ηεο παξνχζαο
Πχκβαζεο απφ ην ζπκβαιιφκελν παξαιήπηε, (γ) θαηά ην ρξφλν θνηλνπνίεζεο, ήηαλ γλσζηέο ζην ζπκβαιιφκελν παξαιήπηε, ρσξίο
πεξηνξηζκφ ή (δ) ν ζπκβαιιφκελνο πνπ πξνβαίλεη ζηελ απνθάιπςε ζπκθσλεί εγγξάθσο φηη δελ θέξνπλ πεξηνξηζκφ.
10.3 Δκπηζηεπηηθνί Όξνη θαη Ξξνυπνζέζεηο, Γεκνζηφηεηα. Ν Αδεηνχρνο δελ ζα απνθαιχςεη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο
παξνχζαο Πχκβαζεο ζε ηξίηα κέξε. Θαλείο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ δελ ζα ρξεζηκνπνηεί ην φλνκα ηνπ έηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ ζε
δεκνζηεχζεηο, δηαθεκίζεηο ή παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ, κε ηελ εμαίξεζε φηη ν
Αδεηνχρνο ζπκθσλεί φηη ε SAP δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην φλνκα ηνπ Ξειάηε ζε ιίζηεο πειαηνινγίνπ ή σο κέξνο ησλ πξνσζεηηθψλ
ελεξγεηψλ ηεο SAP (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ αλαθνξψλ ζπζηάζεσλ θαη ηεο παξάζεζεο εκπεηξίαο πειάηε, ησλ
καξηπξηψλ, επηηφπησλ επηζθέςεσλ, ηεο ζπκκεηνρήο SAPPHIRE) ζε ρξφλνπο ακνηβαία απνδεθηνχο απφ ηα κέξε. Ζ SAP ζα θαηαβάιιεη
εχινγεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα απνηξέςεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαθνξάο ηεο απφ ην λα παξεκβιεζνχλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ Αδεηνχρνπ,
ρσξίο εχινγε αηηία.

11.
ΑΛΑΘΔΠΖ. Ν Αδεηνχρνο δελ κπνξεί, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο SAP, λα αλαζέζεη, εμνπζηνδνηήζεη,
ελερπξηάζεη ή λα κεηαθέξεη ηελ παξνχζα Πχκβαζε, ή νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θέξεη ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα Πχκβαζε, ή ηα ιηθά SAP ή ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο SAP, ζε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο, είηε νηθεηνζειψο είηε απφ ην
λφκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πσιήζεσλ παγίσλ, ηεο ζπγρψλεπζεο ή ηεο ελνπνίεζεο. Ζ SAP κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ παξνχζα
Πχκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο.

12.

ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ.

12.1
Θάζε ζπκβαιιφκελνο ζα εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε, ζχκθσλα κε ηνλ Λφκν 2472/1997
(«Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ απφ ηελ Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα») θαη νπνηαδήπνηε άιιε λνκνζεζία ηζρχεη γηα ηα
πξνζσπηθά δεδνκέαλ ζηελ Διιάδα Πην βαζκφ πνπ ε SAP εμάγεη ή επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Αδεηνχρνπ εθηφο ηεο
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Δπξσπατθήο Νηθνλνκηθήο Ξεξηνρήο (European Economic Area - EEA), ζα δηαζθαιίζεη φηη ε ελ ιφγσ επεμεξγαζία ή εμαγσγή ζα γίλεηαη
ππφ φξνπο ηζνδχλακνπο ηνπ παξφληνο θαη ε SAP ζα εληζρχζεη ηνπο φξνπο έλαληη ησλ ζρεηηθψλ ππεξγνιάβσλ.

13.

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ

13.1 Γηαρσξηζκφο. Απνηειεί πξφζεζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ ζε πεξίπησζε πνπ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη
ζηελ παξνχζα Πχκβαζε θαηαζηεί άθπξε ή κε εθαξκνζηέα, θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, ε ελ ιφγσ αθπξφηεηα ή κε εθαξκνζηκφηεηα λα κελ
επεξεάζεη ηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο ηεο Πχκβαζεο θαη ε παξνχζα Πχκβαζε λα εξκελεχεηαη σο ε ελ ιφγσ άθπξε ή κε εθαξκνζηέα
δηάηαμε λα κελ πεξηερφηαλ ζε απηή.
13.2 Κε Ξαξαίηεζε Δάλ νηνζδήπνηε εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ παξαηηεζεί απφ αζέηεζε νηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο,
απηή ε ελέξγεηα δελ ζα ζεσξείηαη παξαίηεζε απφ νηαδήπνηε πξνεγνχκελε ή επφκελε αζέηεζε ηεο ηδίαο ή άιιεο δηάηαμεο ηεο
παξνχζαο.
13.3 Αληίηππα. Ζ παξνχζα Πχκβαζε ζα ππνγξαθεί ζε δχν αληίηππα, θαζέλα απφ ηα νπνία ζα ζεσξείηαη πξσηφηππν θαη ηα νπνία απφ
θνηλνχ ζα απνηεινχλ κία Πχκβαζε.
13.4 Θαλνληζηηθά Θέκαηα. Ρν Ινγηζκηθφ, ε Ρεθκεξίσζε θαη ηα ιηθά SAP ππφθεηληαη ζηε λνκνζεζία πεξί ειέγρνπ εμαγσγήο γηα
αξθεηέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ λνκνζεζηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ θαη ηεο Γεξκαλίαο. Ν Αδεηνχρνο
ζπκθσλεί φηη δελ ζα ππνβάιιεη ην Ινγηζκηθφ, ηελ Ρεθκεξίσζε θαη ηα ινηπά ιηθά SAP ζε νηαδήπνηε θξαηηθή ππεξεζία γηα ηελ εμέηαζε
ρνξήγεζεο άδεηαο ή άιιεο θαλνληζηηθήο έγθξηζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο SAP θαη δελ ζα εμάγεη ην
Ινγηζκηθφ, ηελ Ρεθκεξίσζε θαη ηα ιηθά SAP ζε ρψξεο, πξφζσπα ή νληφηεηεο πνπ απαγνξεχνληαη δπλάκεη ησλ αλαθεξζέλησλ
λφκσλ.Ν Αδεηνχρνο ζα επζχλεηαη επίζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο ζε ηζρχ ζηε ρψξα έδξαο ηνπ
Αδεηνχρνπ, θαη θάζε μέλε ρψξα, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Ινγηζκηθνχ, ηεο Ρεθκεξίσζεο ή άιισλ ιηθψλ SAP απφ ηνλ Αδεηνχρν
θαη/ή ηηο Θπγαηξηθέο ηνπ.
13.5
Δθαξκνζηέν Γίθαην, Ξεξίνδνο Ξεξηνξηζκψλ. Ζ παξνχζα Ππκθσλία θαη νπνηαδήπνηε αμία απνξξέεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηελ
παξνχζα Πχκβαζε θαη ην ζέκα ηεο ζα δηέπεηαη απφ θαη ζα ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ρσξίο λα
γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπγθξνχζεηο κε ηηο αξρέο δηθαίνπ. Πηελ πεξίπησζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπ μέλνπ δηθαίνπ, ησλ θαλφλσλ θαη
ησλ θαλνληζκψλ, θαη ηνπ Διιεληθνχ δηθαίνπ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ, ην Διιεληθφ δίθαην, νη θαλφλεο θαη νη θαλνληζκνί ζα
ππεξηζρχνπλ. Ζ Πχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηεο Γηεζλείο Ξσιήζεηο Αγαζψλ (United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods) δελ ζα ηζρχεη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε. Ζ Ξξάμε Δληαίσλ Θηλήζεσλ Ξιεξνθνξηθήο (Uniform Computer
Information Transactions Act) φπσο ίζρπε, δελ εθαξκφδεηαη. Ν Αδεηνχρνο δχλαηαη λα εθθηλήζεη λνκηθή δηαδηθαζία γηα θάζε αμίσζε
πνπ απνξξέεη απφ ή ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη ην αληηθείκελν απηήο, εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ
νπνία ν Αδεηνχρνο ελεκεξψζεθε ή ζα έπξεπε λα γλσξίδεη κεηά απφ εχινγε έξεπλα, ηα γεγνλφηα πνπ νδεγνχλ ζηελ αμίσζε. Ρα
Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο, Διιάδα, νξίδνληαη έρνληα απνθιεηζηηθή θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα γηα νπνηνδήπνηε ζέκα έρεη ζρέζε κε ηελ
παξνχζα Πχκβαζε.
13.6 Πεκεηψζεηο. Θάζε εηδνπνίεζε ή αλαθνξά πνπ απαηηείηαη ή δχλαηαη λα επηδνζεί ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε ζα ηειείηαη
εγγξάθσο θαη ζα ζεσξείηαη λνκίκσο επηδνζείζα φηαλ παξαδίδεηαη ζηα αληίζηνηρα θεληξηθά γξαθεία ηεο SAP θαη ηνπ Αδεηνχρνπ ζηηο
δηεπζχλζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ. Όπνπ ζηελ ελφηεηα 13.6 ή αιινχ ζηελ παξνχζα Πχκβαζε απαηηείηαη
γξαπηή επηθνηλσλία, ε απαίηεζε δχλαηαη λα θαιχπηεηαη κέζσ θαμ, αληαιιαγήο επηζηνιψλ ή άιιεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο.
13.7 Αλσηέξα Βία. Θάζε θαζπζηέξεζε ή κε εθηέιεζε νηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (κε ηελ εμαίξεζε ηεο θαηαβνιήο
ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα), ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ζπλζήθεο πέξαλ ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ ηνπ ηεινχληνο
κέξνπο, δελ ζα ζεσξείηαη αζέηεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ζα ζεσξείηαη φηη
επεθηείλεηαη θαηά δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ησλ ζπλζεθψλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε.
13.8 Ξιήξεο Ππκθσλία. Ζ παξνχζα Πχκβαζε απνηειεί ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή δήισζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο SAP θαη ηνπ
Αδεηνχρνπ, θαη φιεο νη πξνεγνχκελεο αληηπξνζσπεχζεηο, ζπδεηήζεηο, θαη ηα έγγξαθα ζπγρσλεχζεθαλ ζε, θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ
ηελ παξνχζα Πχκβαζε θαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε απνπνηνχληαη νπνηαδήπνηε εμάξηεζε απφ ηηο ελ ιφγσ αληηπξνζσπεχζεηο, ζπδεηήζεηο
θαη έγγξαθα. Ζ παξνχζα Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Ζ
παξνχζα Πχκβαζε ζα ππεξηζρχεη θάζε πξφζζεηνπ, αληίζεηνπ ή αζπλεπνχο φξνπ θαη πξνυπφζεζεο πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ εληνιή
αγνξάο ή ζε άιιν έγγξαθν πνπ παξέρεηαη ζηε SAP απφ ηνλ Ξειάηε. Ζ παξνχζα Πχκβαζε ζα ππεξηζρχεη θάζε πξφζζεηνπ, αληίζεηνπ ή
αζπλεπνχο φξνπ θαη πξνυπφζεζεο πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ δηαδηθηπαθή ζπκθσλία ηειηθνχ ρξήζηε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
Ινγηζκηθφ. Νη ππνγξαθέο πνπ απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα (θαμ ή κε ζάξσζε θαη απνζηνιή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ζα
ζεσξνχληαη γλήζηεο ππνγξαθέο.
13.9
Ηεξαξρία. Ζ αθφινπζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζα πξέπεη λα ηζρχεη ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ή αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ
δηαηάμεσλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο: (i) ην Έληππν Απνδνρήο Ινγηζκηθνχ, (ii) ηα Ξξνζαξηήκαηα, (iii) νη Όξνη Σξήζεο,
(iv) ε ζχκβαζε EULA θαη (v) ην Έληππν Ξαξαγγειίαο Ινγηζκηθνχ.
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