Általános Üzleti Feltételek az SAP On-Demand Szolgáltatásaihoz

1. szakasz
Meghatározások
1.1
"Társvállalat": bármely vállalat, amelyben az Ügyfél közvetlenül vagy közvetetten a részvények vagy szavazati jogok több mint
ötven százalékával (50%-ával) rendelkezik. Az ilyen vállalat csak addig tekinthető Társvállalatnak, amíg a fenti érdekeltség
fennáll.
1.2
"Megállapodás": jelen Általános Üzleti Feltételek, az azokra hivatkozó bármely Megrendelőlap, továbbá az azokhoz csatolt
vagy azokban hivatkozásként szereplő bármely táblázat, melléklet vagy függelék.
1.3
"Bizalmas Információ": az SAP vonatkozásában bármilyen információ, amelyet az SAP véd a külső személyekkel való
korlátlan megosztással szemben, beleértve - de nem kizárólag - az alábbiakat: (a) az SAP Szolgáltatás, beleértve korlátozások nélkül - az SAP Szolgáltatását érintő alábbi információkat: (i) számítógépes szoftver (objektum és forráskódok),
programozási technikák és koncepciók, feldolgozási módszerek és az SAP Szolgáltatásának részét képező rendszertervezés;
(ii) benchmark eredmények, programlisták, adatstruktúrák, logikai diagramok, funkcionális specifikációk és fájlformátumok; (iii)
rendszer-infrastruktúra, biztonsági/architektúra-tervezés és/vagy működési folyamatok; (iv) felfedezések, találmányok,
koncepciók, tervezés, folyamatdiagramok, dokumentációk, termékspecifikációk, alkalmazásprogramozási interfészek
specifikációi, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó technikák és folyamatok; (b) az SAP által végzett kutatások, fejlesztések vagy
vizsgálatok; (c) termékajánlatok, tartalomszolgáltató partnerek, termékárak, termékek elérhetősége, műszaki rajzok,
algoritmusok, folyamatok, ötletek, technikák, képletek, adatok, kapcsolási rajzok, üzleti titkok, know-how, frissítések,
marketingtervek, előrejelzések és stratégiák; (d) bármely harmadik személyre vonatkozó vagy azt érintő információ (amely az
SAP birtokába jut, és arra az SAP az adott harmadik személlyel szemben titoktartási kötelezettséget vállalt). Az Ügyfél
vonatkozásában a "Bizalmas Információ" magában foglalja az Ügyféladatokat és azon információkat, amelyeket az Ügyfél véd
a külső személyekkel való korlátlan megosztással szemben, és amelyeket (i) fizikai formátum esetén az Ügyfél egyértelműen
bizalmasként vagy saját tulajdonúként jelöl meg a közlés időpontjában; (ii) nem fizikai formátum esetén (beleértve a szóbeli
vagy vizuális közléseket) az Ügyfél bizalmasként vagy saját tulajdonúként jelöl meg a közlés időpontjában, a Bizalmas
Információt írásban összefoglalja, és az összefoglalót a közléstől számított harminc (30) naptári napon belül átadja.
1.4
"Tartalom": harmadik személyek által szolgáltatott és az SAP által a Szolgáltatással összefüggésben a Webhelyen vagy
egyéb módon elérhetővé tett vizuális, hangformátumú, numerikus, grafikus, szöveges vagy egyéb adat vagy tartalom.
1.5
"Ügyfél": az a vállalat vagy magánszemély, amely/aki elfogadta jelen Megállapodást a jelen Általános Üzleti Feltételekre
hivatkozó Megrendelőlap kitöltésével, vagy bármely egyéb kötelező erejű formában, beleértve a regisztrációs oldalon található
jelölőnégyzet bejelölését.
1.6
"Ügyféladatok": az Ügyfél vagy annak Nevesített Felhasználói által a Szolgáltatás használata során az SAP-nak átadott
bármilyen anyag, adat és információ.
1.7
"Dokumentáció": az Ügyfél részére jelen Megállapodás alapján a Szolgáltatás részeként átadott vagy elérhetővé tett SAPdokumentáció.
1.8
"Nevesített Felhasználó": a jelen Megállapodás szerinti licenccel rendelkező bármely felhasználó, aki az Ügyfél engedélye
alapján a Szolgáltatást elérheti, illetve használhatja.
1.9
"Megrendelőlap": az SAP és az Ügyfél között létrejött írásos megrendelőlap vagy egyéb rendelési dokumentáció (beleértve a
regisztrációs weboldalt vagy webhelyet), amely a Szolgáltatásra vonatkozó konkrét feltételeket tartalmazza, és jelen Általános
Üzleti Feltételekre hivatkozik.
1.10
"SAP": a jelen Általános Üzleti Feltételek vagy a Megrendelőlap által a Szolgáltatást az Ügyfélnek nyújtó félként meghatározott
vállalat, amely jelen Megállapodás egyik szerződő fele.
1.11
"Szolgáltatás": az SAP On-Demand Szolgáltatása a Megrendelőlap meghatározása szerint.
1.12
"Webhely": az SAP által létrehozott internethely, amelyen keresztül a Szolgáltatást elérhetővé teszi.
2. szakasz
Használatra vonatkozó jogok
2.1
Jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően az SAP nem átruházható, nem kizárólagos jogot biztosít az Ügyfélnek a
Megrendelőlapon megjelölt időtartamra, hogy a Nevesített Felhasználók részére engedélyezze a Szolgáltatás távoli elérését
és használatát, kizárólag az Ügyfél jelen Megállapodásban és a Dokumentációban jóváhagyott belső üzleti tevékenységeinek
céljára. Ez a licenc az egész világra kiterjed a www.sap.com/company/licenses oldalon felsorolt országok kivételével, és a
vonatkozó exportszabályozás hatálya alá tartozik.
2.2
Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatást licencbe adni, értékesíteni, bérbe vagy tartós bérletbe adni, kiszervezni vagy egyéb
módon elérhetővé tenni a Nevesített Felhasználókon és a Társvállalatokon kívüli harmadik személyek részére. Az Ügyfél a
Társvállalatok és Nevesített Felhasználók eljárásáért és mulasztásaiért úgy felel, mint saját eljárásáért és mulasztásaiért. Az
egyes Nevesített Felhasználók részére licencbe adott, Szolgáltatások használatára vonatkozó jogok nem oszthatók meg,
illetve gyakorolhatók egynél több személy által. Továbbá, a "Nevesített Felhasználó" státusz csak akkor adható át más
személynek, ha az eredeti felhasználó többé nem igényli a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, és az számára többé nem
engedélyezett.
2.3
Az Ügyfél nem távolíthatja el a Webhelyről vagy a Szolgáltatásból a szerzői jogra, illetve védjeggyel, szabadalommal vagy
egyéb szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogra vonatkozó figyelmeztetéseket és jelzéseket. Az SAP illetve licenctulajdonosai
fenntartanak minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Szolgáltatáshoz fűződő valamennyi szabadalmi, szerzői, védjeggyel
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kapcsolatos és egyéb jog, továbbá a Szolgáltatásban vagy azon bármely fél által létrehozott vagy végrehajtott fejlesztés,
tervezésben való részvétel vagy származékos munka tekintetében. Az itt kifejezetten átadott korlátozott jogok kivételével jelen
Megállapodás nem tartalmazza a Szolgáltatáshoz fűződő semmiféle tulajdonjog vagy érdekeltség SAP általi átruházását. Az
Ügyfélnek jelen Megállapodás alapján kifejezetten át nem adott jogokat az SAP illetve licenctulajdonosai fenntartják.
A Szolgáltatás használatakor az Ügyfél nem jogosult az alábbiakra, és köteles biztosítani, hogy azoktól Társvállalatai és
Nevesített Felhasználói is tartózkodjanak: (a) a Szolgáltatás bármely részének lefordítása, visszafejtése, vagy egyéb
módosítása (kivéve a Dokumentációban leírt eseteket); (b) jogszabályba ütköző, ártalmas, fenyegető, sértő, zaklató, káros,
rágalmazó, vulgáris, obszcén, becsületsértő, mások magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogát sértő, gyűlöletkeltő, vagy
faji, etnikai vagy egyéb szempontból kifogásolható tartalmak, adatok vagy információk továbbítása; (c) bármely vállalat
szellemi tulajdonjogának megsértése; (d) az SAP szoftvere, a Szolgáltatást nyújtó SAP-rendszerek, vagy a Szolgáltatáshoz
kapcsolódó egyéb berendezések vagy hálózatok működésének megzavarása vagy megszakítása, illetve a Szolgáltatáshoz
kapcsolódó hálózatokra vonatkozó és az Ügyféllel közölt előírások, eljárások, irányelvek vagy szabályzatok áthágása; (e) a
Szolgáltatás szolgáltató cég vagy time-sharing szolgáltatás üzemeltetésére való használata; (f) a Webhelyre vagy a
Szolgáltatásra mutató bármely link, hiperhivatkozás (Universal Resource Locator (URL) cím) vagy egyéb hivatkozás (kivéve a
webböngészőben megjelenő "könyvjelzőt") részben vagy egészben történő átadása vagy elérhetővé tétele; (g) a felhasználói
hitelesítés, a Webhely vagy a Szolgáltatás biztonsági rendszere, vagy az azokhoz kapcsolódó bármely gazdagép, hálózat
vagy fiók működésének kijátszása; (h) bármely, nem az SAP által biztosított alkalmazásprogramozási interfész használata a
Szolgáltatás elérésére; (i) a Webhely tükrözése bármely szerveren; (j) a Szolgáltatás olyan módon történő használata, amely
sért bármely hatályos helyi, állami, nemzeti, nemzetközi vagy külföldi jogszabályt; (k) a Szolgáltatás jogosulatlan licencbe
adását, értékesítését, átruházását, tartós bérletbe adását, továbbítását, forgalmazását vagy más módon történő átadását
megakadályozó, üzletileg indokolt intézkedések megtételének elmulasztása; (l) a Nevesített Felhasználóknak jelen
Megállapodás szerint nyújtott licencek kivételével bármely, az Ügyfél részére kiadott vagy általa választott felhasználói
azonosító, kód, jelszó, eljárás és felhasználói kulcs használatának átengedése bármely harmadik személy részére.
Előfordulhat, hogy a Webhely egyes tartalmai kormányzati forrásból származnak, állami hatáskörbe tartoznak, és nem
képezhetik szerzői jog tárgyát.
A Webhely hivatkozásokat tartalmazhat külső webhelyekre, illetve az ezen webhelyeken az SAP partnerei és külső
szolgáltatói által közzétett információkra. Az SAP nem felelős semmiféle hivatkozott Webhely tartalmáért, sem az azokon
történt bármilyen változtatásért vagy frissítésért. Továbbá, az Ügyfél elfogadja, hogy az SAP sem közvetlenül, sem
közvetetten nem tehető felelőssé semmiféle olyan kárért vagy veszteségért, amely ténylegesen vagy állítólagosan abból
ered, vagy azzal függ össze, hogy az Ügyfél felhasznált a hivatkozott Webhelyeken, vagy azokon keresztül elérhető bármely
tartalmat, árut vagy szolgáltatást, illetve azokban megbízott. Bármely közzétett cikk, információ, adat, kód, szöveg, szoftver,
dokumentáció, grafika, kép, marketinganyag, videó, fénykép, üzenet, illetve a Webhely bármilyen fórumán, wikilapján vagy
blogján történő publikálás - akár nyilvánosan, akár személyes továbbítással valósul meg - kizárólag a tartalmat szolgáltató
személy vagy vállalat felelőssége.
A Szolgáltatás magában foglalhat valamilyen Tartalmat. Ezt a Tartalmat az SAP aktuális ("as is") formában szolgáltatja, és
nem vállal garanciát annak pontosságáért vagy teljességéért. Az Ügyfél ezt a Tartalmat saját kockázatára használja fel, és
az SAP-t nem terheli felelősség az Ügyféllel vagy harmadik személlyel szemben annak alapján, hogy az Ügyfél ilyen
Tartalmat használt fel, vagy abban megbízott.
Az SAP jogosult folyamatosan ellenőrizni, hogy az Ügyfél betartja-e jelen Megállapodás rendelkezéseit, beleértve - de nem
kizárólag - a Szolgáltatáshoz hozzáférő Nevesített Felhasználók számát. Továbbá, jelen Megállapodás 12. szakaszának
megfelelően az SAP jogosult felhasználni a Szolgáltatás Ügyfél általi használatára vonatkozó információkat saját termékei és
szolgáltatásai fejlesztésére, továbbá a Szolgáltatás Ügyfél általi használatáról jelentéseket küldeni az Ügyfélnek.
Az SAP a Szolgáltatást bármikor megváltoztathatja vagy módosíthatja. Az SAP kizárólag akkor köteles előzetesen értesíteni
az Ügyfelet a Szolgáltatás változásáról vagy módosításáról, ha a változás vagy módosítás (i) nem az iparági szabványok
keretében és/vagy az iparágban szokásos módon történik; és (ii) nem a Szolgáltatás funkcióinak vagy architektúrájának
bővítésére és/vagy fejlesztésére irányul. Ha az SAP a jelen 2.9 pont szerint változtatásról értesíti az Ügyfelet, és az Ügyfél az
értesítést követően nem kívánja használni a Szolgáltatást, akkor az Ügyfél az értesítéstől számított negyvenöt (45) napon
belül írásban felmondhatja jelen Megállapodást, vagy az SAP-hoz címzett írásos értesítésben a változtatást elutasíthatja.
Amennyiben az Ügyfél elutasít egy változtatást, akkor az SAP jelen Megállapodást hat (6) hónapos előzetes értesítéssel
felmondhatja. Amennyiben az Ügyfél a negyvenöt (45) napos perióduson belül nem küld írásos értesítést az SAP-nak, akkor
úgy tekintendő, hogy az Ügyfél elfogadta a változtatást, és a Megállapodás továbbra is teljes mértékben érvényben és
hatályban marad.A Megállapodás megszűnése esetén az Ügyfél jóvátételhez való joga és az SAP felelőssége kizárólag az
előre kifizetett és fel nem használt díjaknak a Szolgáltatás megszűnését követő visszafizetésére korlátozódik. Jelen 2.9 pont
semmi esetre sem kötelezi az SAP-t arra, hogy a Szolgáltatás bármely részének nyújtását abban az esetben is folytassa, ha
ez bármely harmadik személy joga vagy bármely hatályos törvény megsértését eredményezné.
Amennyiben az Ügyfél jelen Megállapodás alapján a Szolgáltatás ingyenes (díjmentes) verziójára kap licencet - a törvény által
megengedett mértékben -, az Ügyfél elfogadja, hogy (i) az SAP nem köteles bármiféle szolgáltatási szintet garantálni vagy
támogatási szolgáltatást nyújtani, és (ii) az SAP bármikor, értesítés nélkül felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását. Jelen
Megállapodás bármilyen ellentétes rendelkezése esetén a jelen 2.10 pont irányadó.
A Felek ezennel kijelentik, hogy az Ügyfél a Felek között létrejött Megrendelőlap alapján megismerte a Szolgáltatás lényeges
funkcióit és működési jellemzőit. Az Ügyfél köteles viselni annak kockázatát, hogy a Szolgáltatások megfelelnek-e a jelen
Megállapodásban meg nem határozott igényeinek és követelményeinek. Bizonytalanság esetén javasolt, hogy az Ügyfél az
adott szerződés megkötése előtt további információt szerezzen be az SAP-tól vagy külső szakértőktől. Az Ügyfélnek az ilyen
kérdéseket írásban kell feltennie az SAP-nak.
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3. szakasz
Támogatás, telepítés és biztonság
3.1
Az SAP a Szolgáltatáshoz támogatást nyújt, amelynek leírását a Megrendelőlap vagy az ahhoz tartozó táblázat tartalmazza.
3.2
Az SAP a Szolgáltatás nyújtása során az üzleti szempontból indokolt biztonsági technológiákat alkalmazza (pl. titkosítás,
jelszavas védelem, tűzfal), és az Ügyfél köteles betartani a vele a Szolgáltatáson keresztül vagy egyéb módon közölt
vonatkozó SAP biztonsági irányelveket és eljárásokat. Az SAP azonban nem ellenőrzi a telekommunikációs eszközökön (pl.
Internet) történő adattovábbítást, beleértve - de nem kizárólag - az Ügyféladatokat, és ilyen esetben nem garantálja a
Szolgáltatás biztonságos működését, sem azt, hogy a biztonsági technológiák képesek lesznek megakadályozni a
Szolgáltatás külső személyeknek tulajdonítható kimaradását.
4. szakasz
Az Ügyfél felelőssége és kötelezettségei
4.1
Az alábbi 13. szakasznak megfelelően az Ügyfél nem kizárólagos jogot biztosít az SAP-nak az Ügyféladatok felhasználására,
kizárólag az SAP szolgáltatásnyújtásának céljára és csak az ahhoz szükséges mértékig.
4.2
Az Ügyfél felelős az Ügyféladatoknak a Szolgáltatáson belüli rögzítéséért, valamint az általa szolgáltatott Ügyféladatok
karbantartásáért. Az Ügyfél ezennel kijelenti és szavatolja az SAP-nak, hogy az Ügyféladatok mentesek bármiféle - trójai és
egyéb - vírustól és azzal egyenértékű elemektől, amelyek károsíthatják az SAP vagy alvállalkozói által a Szolgáltatás
nyújtására használt rendszereket vagy szoftvereket.
4.3
Az Ügyfél köteles rendszeresen megváltoztatni a Szolgáltatás elérésére használt valamennyi jelszót. Amennyiben az Ügyfél
tudomást szerez arról, hogy egy jelszó valamely harmadik személy birtokába került, köteles erről szükségtelen késedelem
nélkül értesíteni az SAP-t, és a jelszót azonnal megváltoztatni.
4.4
Az Ügyfél felelős a Szolgáltatáshoz történő csatlakozásért, beleértve az internetcsatlakozást. Az SAP nem felelős a jelen
Megállapodás szerinti bármely kötelezettsége teljesítésének elmulasztásáért, amennyiben ez az Ügyfélnek a Szolgáltatáshoz
való csatlakozásából ered, vagy azzal függ össze.
5. szakasz
Alapvető és opcionális szolgáltatások
Jelen Megállapodás kizárólag a Megrendelőlapon meghatározott szolgáltatásokra vonatkozik. Jelen Megállapodás nem terjed ki a
Szolgáltatás módosítására, vagy az Ügyfél igényei szerinti kialakítására. Külön írásos megállapodás alapján, az SAP ezen
szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeinek megfelelően az SAP opcionális szolgáltatásokat kínálhat a
Szolgáltatáshoz kapcsolódóan.
6. szakasz
Árak és fizetési feltételek
6.1
Az Ügyfél köteles megfizetni az SAP részére a jelen Megállapodás szerint nyújtott Szolgáltatás alább meghatározott díjait a
vonatkozó Megrendelőlapon szereplő összegben, a számla kiállításától számított harminc (30) napon belül. Az Ügyfél által
fizetendő, törvényben előírt általános forgalmi adót és egyéb adókat valamennyi árhoz hozzá kell adni.
6.2
A meghosszabbítható Megrendelőlapok esetében a Megrendelőlap aktuális időtartamának meghosszabbításánál az SAP
jogosult az ott meghatározott árakat egyoldalúan megemelni az SAP adott Szolgáltatásra vonatkozó mindenkori díjszabása
szerint, a meghosszabbítás időtartama alapján. Az SAP az ilyen áremelésről az Ügyfelet azon időpontot megelőzően köteles
értesíteni, amelyen az Ügyfélnek értesítenie kell az SAP-t arról, hogy nem kívánja meghosszabbítani a Megrendelőlapot; a
Megrendelőlap meghosszabbítása esetén az áremelés automatikusan hatályossá válik a meghosszabbítás napján.
6.3
Az Ügyfél nem jogosult a jelen Megállapodás szerinti díjak visszatartására vagy csökkentésére, sem az állítólagosan hibás
Szolgáltatás díjával szemben bármilyen összeg beszámítására.
6.4
Az esedékességkor meg nem fizetett díjak után késedelmi kamat számítandó fel a magyar Polgári Törvénykönyv
rendelkezései szerint (1959. évi IV. törvény).

7. szakasz
7.1
7.2

7.3

Időtartam, megszűnés és megszűnéskori támogatás

Jelen Megállapodás a vonatkozó Megrendelőlapon rögzített Hatálybalépési Dátumon lép életbe, és a Megrendelőlapon
megjelölt ideig marad hatályban. Az egyes Megrendelőlapok megszűnése nem érinti a többi Megrendelőlap hatályát.
A fentiektől függetlenül, jelen Megállapodás megszűnik (i) harminc (30) nappal jelen Megállapodás SAP általi felmondását
követően, amelynek oka, hogy az Ügyfél súlyosan megszegte jelen Megállapodás valamely rendelkezését, beleértve az
Ügyfél jelen Megállapodáson alapuló, 30 (harminc) napon túli fizetési késedelmét, kivéve, ha az Ügyfél a szerződésszegést az
említett harminc (30) napos periódus folyamán orvosolja; (ii) harminc (30) nappal jelen Megállapodás Ügyfél általi felmondását
követően, amelynek oka, hogy az SAP súlyosan megszegte jelen Megállapodás valamely rendelkezését, kivéve, ha az SAP a
szerződésszegést az említett harminc (30) napos periódus folyamán orvosolja. A 7.2 (ii) pont szerinti megszűnés esetén az
Ügyfél jogosult az adott Szolgáltatásra előzetesen kifizetett díjak időarányos visszatérítésére. A 7.2 (ii) pont szerinti
megszűnés esetének kivételével a megszűnés nem mentesíti az Ügyfelet a hátralékos díjak kifizetésének kötelezettsége alól.
Függetlenül az SAP-nak a fenti 7.2 pontban foglalt felmondási jogától, (i) jelen Megállapodás bármely súlyos megszegése
esetén, amelyet az SAP írásos felszólításának kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül nem orvosolnak, illetve (ii)
amennyiben az SAP úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltatás további használata kárt okozhat a Szolgáltatásban (beleértve a
Szolgáltatás nyújtására használt rendszereket), vagy az SAP egyéb ügyfelei részére, vagy a hatályos törvények,
jogszabályok, illetve más felek törvényes kötelezettségeinek vagy jogainak megsértésével járhat, akkor a törvényen vagy
méltányosságon alapuló jogorvoslati lehetőségei mellett az SAP jogosult saját belátása szerint azonnal eltávolítani bármilyen
potenciálisan ártalmas Ügyféladatot a Szolgáltatásból, érvényteleníteni az Ügyfél egy vagy több felhasználónevét és jelszavát,
és/vagy felfüggeszteni a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.
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7.4

7.5

A megszűnés hatályba lépésének napján az Ügyfél Szolgáltatáshoz való hozzáférése megszűnik. A megszűnést követően az
SAP köteles az Ügyféladatokat hozzáférhetővé tenni az Ügyfél számára az SAP által meghatározott formátumban, kivéve, ha
az Ügyféladatok a 7.3 ponttal összhangban eltávolításra kerültek, vagy az Ügyfél ingyenes (díjmentes) licencet kapott a
Szolgáltatáshoz. A Megállapodás megszűnése esetén az SAP köteles minden üzletileg indokolt intézkedést megtenni a
szervereken maradó valamennyi adat tartós és visszavonhatatlan eltávolítása érdekében, beleértve - de nem kizárólag - az
Ügyféladatokat, kivéve, amennyiben - és amilyen mértékben - az ilyen adatok további tárolását a hatályos törvények és
jogszabályok előírják.
A 6. (kivéve 6.2 pont), 9., 10., 11., 12. és 13. szakasz rendelkezései jelen Megállapodás lejáratát vagy megszűnését követően
is érvényben maradnak.

8. szakasz
Az SAP által nyújtott szavatosság
8.1
Az SAP szavatol azért, hogy a Szolgáltatás (kivéve a harmadik személyeknek a Szolgáltatás keretében elérhető termékeit,
tartalmait és szolgáltatásait) minden lényeges tekintetben a Dokumentációban leírt funkcionális specifikációknak megfelelően
működik. A szavatosság nem érvényes az alábbi esetekben: (i) amennyiben a Szolgáltatást nem jelen Megállapodásnak és a
Dokumentációnak megfelelően használják; (ii) amennyiben a hibát harmadik személyek szolgáltatásai, tartalmai, termékei,
vagy a Szolgáltatás testre szabása idézi elő; (iii) a Szolgáltatás ingyenes (díjmentes) és próbalicencei esetében.
8.2
Az Ügyfél köteles szükségtelen késedelem nélkül, írásban bejelenteni bármilyen hibát az SAP-nak az SAP valamely
jóváhagyott támogatási csatornáján keresztül, a probléma részletes leírásával és a hiba kijavítását segítő bármilyen
információval együtt.
8.3
A Szolgáltatással bármilyen módon összefüggő, az SAP hanyagságának vagy bármely egyéb kötelezettsége megszegésének
tulajdonítható károkkal vagy veszteségekkel kapcsolatban az Ügyfél kizárólag az alábbi jóvátételekre jogosult, az SAP
belátása szerint: (i) a Szolgáltatás teljesítményének összhangba hozása a Dokumentációban leírt funkcionális specifikációkkal
minden lényeges tekintetben; vagy (ii) az Ügyfél által fizetett bármely pénzösszegből az Szolgáltatás érintett részének
megfelelő, arányos rész visszafizetése.
8.4
A 8.1 PONTBAN KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTT ESETEK KIVÉTELÉVEL SEM AZ SAP, SEM ANNAK BESZÁLLÍTÓI
NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT TÖBBEK KÖZÖTT A JELEN
MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS, BÁRMILYEN EGYÉB INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS,
SZOFTVER, HARDVER VAGY EGYÉB ANYAG ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉRE, ALKALMASSÁGÁRA, EREDETISÉGÉRE,
ADOTT HASZNÁLATRA VAGY CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGÉRE, A HASZNÁLATÁTÓL ELVÁRT EREDMÉNYEKRE,
SEM AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁS, SZOFTVER, HARDVER VAGY EGYÉB ANYAG FOLYAMATOS ÉS HIBAMENTES
MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓAN.
9. szakasz
Az SAP kártérítési felelőssége
9.1
Az SAP biztosítja az Ügyfél kármentességét minden olyan követelés esetében, amelyet valamely harmadik személy támaszt
az Ügyféllel szemben azt állítva, hogy az Ügyfél a Szolgáltatás jelen Megállapodás feltételeinek megfelelő használata során
közvetlenül megsértett vagy jogellenesen használt fel bármilyen szabadalmi igényt, illetve szerzői vagy üzleti titokhoz
kapcsolódó jogot, továbbá az SAP kifizeti az adott követeléssel kapcsolatban az Ügyfél terhére jogerősen megítélt kártérítést
(vagy az SAP által kötött megegyezés szerinti összeget). Az SAP ezen kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben az állítólagos
jogsértés vagy jogellenes felhasználás abból származik, hogy a Szolgáltatást bármely egyéb szoftverrel vagy szolgáltatással
együttesen, nem engedélyezett tevékenységek céljára, vagy jelen Megállapodásba ütköző módon használták, illetve a
Szolgáltatás ingyenes (díjmentes) vagy próbalicencei esetében. Továbbá, az SAP ezen kötelezettsége akkor sem áll fenn, ha
az Ügyfél elmulasztja az ilyen követelésről időben értesíteni az SAP-t. Az SAP jogosult teljes körűen irányítani a védekezés
illetve a követelés rendezésének folyamatát mindaddig, amíg ez a folyamat nem keletkeztet pénzügyi kötelezettséget az
Ügyfél számára. Amennyiben az Ügyfél elutasítja az SAP által felkínált védelmet, vagy egyéb módon nem teszi lehetővé az
SAP kijelölt tanácsadójának az ügy teljes körű irányítását, az Ügyfél ezzel mentesíti az SAP-t a jelen 9.1 pontban foglalt
kötelezettségei alól. Az Ügyfél köteles az SAP-val teljes mértékben együttműködni a védekezés során, és saját költségén
képviseltetheti magát egy, az SAP számára ésszerűen elfogadható tanácsadó útján.Az SAP kifejezetten fenntartja a jogot,
hogy bármely követelés(ek) esetén a védekezést megszüntesse, amennyiben megállapítható vagy vélelmezhető, hogy a
Szolgáltatás többé nem sérti vagy használja fel jogellenesen harmadik személyek jogait. Az SAP bármilyen követelést
rendezhet olyan módon, hogy a Szolgáltatást egy azzal egyenértékű, nem jogsértő másik szolgáltatással helyettesíti. A
Szolgáltatással kapcsolatos tényleges vagy vélelmezett jogsértéssel vagy jogellenes felhasználással szemben az Ügyfél nem
tehet semmiféle olyan intézkedést, amely hátrányos az SAP jogaira nézve.
9.2

JELEN 9. SZAKASZ RENDELKEZÉSEI TELJES KÖRŰEN ÉS KIZÁRÓLAGOSAN TARTALMAZZÁK AZ SAP ÉS
LICENCTULAJDONOSAI ÜGYFÉLLEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÉT ÉS AZ ÜGYFÉL ÖSSZES JÓVÁTÉTELHEZ VALÓ
JOGÁT A HARMADIK SZEMÉLYEK SZELLEMI TULAJDONJOGÁNAK MEGSÉRTÉSÉVEL VAGY JOGELLENES
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN.

10. szakasz
Az Ügyfél kártérítési felelőssége
Az Ügyfél köteles kártalanítani az SAP-t, illetve biztosítani annak kármentességét harmadik személyek olyan követeléseivel
szemben, amelyek az alábbiakból erednek vagy azokhoz kapcsolódnak: (i) a Szolgáltatás használata (a) jelen Megállapodás
megsértésével, (b) az SAP vagy külső szolgáltató partnerei által a Szolgáltatásra meghatározott és az Ügyféllel közölt bármely
előírás, eljárás, irányelv vagy szabály megsértésével, (c) bármilyen hatályos törvény, jogszabály, vagy más személyek
törvényes jogai megsértésével; illetve (ii) az Ügyféladatok. A fenti rendelkezések érvényben maradnak függetlenül attól, hogy
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a kár az Ügyfél és/vagy Társvállalatai és azok alkalmazottai, vagy az Ügyfél belépési adatait használó harmadik személy
magatartásából származik. A fentiek azonban csak abban az esetben érvényesek, ha az SAP (i) erről az Ügyfelet írásban,
részletesen, szükségtelen késedelem nélkül értesíti, (ii) felhatalmazza az Ügyfelet arra, hogy önállóan peres vagy peren kívüli
eljárást kezdeményezzen az ilyen külső személyekkel szemben, és (iii) biztosít az Ügyfél részére - annak költségére - minden
támogatást, amely számára a védekezéshez indokoltan szükséges.
11. szakasz
A felelősség korlátozása
11.1
Sem bármely fél, sem annak alkalmazottja vagy beszállítója nem tartozik kártérítési felelősséggel a másik féllel, vagy
bármilyen más személlyel vagy vállalattal szemben az adott Szolgáltatásért jelen Megállapodás szerint a követelés első
benyújtását megelőző három (3) hónap során fizetett vagy fizetendő díjak összegén felül.
11.2
AZ SAP, ANNAK BÁRMELY ALKALMAZOTTJA, BESZÁLLÍTÓJA VAGY ÜGYFELE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
NEM TARTOZIK BÁRMILYEN PÉNZÖSSZEGET FIZETNI A KÜLÖNLEGES, ELŐRE NEM LÁTOTT, KÖVETKEZMÉNYES
VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT, GOODWILL VAGY ÜZLETI NYERESÉG ELVESZTÉSÉÉRT, ÜZEMI LEÁLLÁSÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSÁÉRT VAGY HIBÁS MŰKÖDÉSÉÉRT, ILLETVE BÜNTETŐ VAGY
PÉLDÁT STATUÁLÓ KÁRTÉRÍTÉSÉRT.
11.3
A fent említett felelősségkorlátozás kiterjed az SAP alkalmazottaival, alvállalkozóival és az általa felhatalmazott bármely egyéb
személyekkel szemben benyújtott követelésekre is.
11.4
A jelen 11. szakaszban felsorolt fenti felelősségkorlátozások és -kizárások nem alkalmazhatók az alábbiak esetén: (i) súlyos
gondatlanság vagy szándékos károkozás, (ii) halálesetből vagy személyes sérülésből fakadó károk, (iii) a jelen Megállapodás
10. szakasza szerinti kártérítési kötelezettségek, (iv) a jelen Megállapodás 12. szakaszának megszegése, (v) a jelen
Megállapodás szerint fizetendő díjak.
11.5.

A Felek ezennel megállapodnak abban, hogy a Megrendelőlapon szereplő árak meghatározása a fenti felelősségkorlátozás
figyelembevételével történt, tehát jelen Megállapodásra a magyar Polgári Törvénykönyv 314. § (2) bekezdése irányadó.

12. szakasz
Titoktartás
12.1
A Bizalmas Információk semmilyen formában nem használhatók fel vagy másolhatók, kivéve, amennyiben ez jelen
Megállapodás végrehajtása érdekében szükséges. A másik fél Bizalmas Információinak bármilyen másolt változata az
információt átadó fél tulajdonát képezi, és tartalmaznia kell az eredetin szereplő minden, annak bizalmas jellegére vagy
tulajdonjogára utaló figyelmeztetést vagy feliratot. A másik fél Bizalmas Információinak tekintetében mindkét fél köteles
minden ésszerű (alább meghatározott) intézkedést megtenni valamennyi Bizalmas Információ gondos megőrzése érdekében,
azzal, hogy mindkét fél megoszthatja a Bizalmas Információkat olyan jóhiszemű magánszemélyekkel, akiknek hozzáférésére
szükség van a jelen Megállapodás szerinti jogok gyakorlásához. Jelen bekezdés alkalmazásában az "ésszerű intézkedés" az
információt megszerző fél olyan intézkedését jelenti, amellyel a saját bizalmas információit is védi, és amely legalább az
elvárható gondosság szintjének megfelel. Bármely félnek a jelen Megállapodás aláírását megelőzően átadott Bizalmas
Információira az itt meghatározott védelem alkalmazandó.
12.2
A Bizalmas Információk felhasználására vagy közlésére vonatkozó fenti korlátozások nem érvényesek az olyan Bizalmas
Információkra, (a) amelyeket az információt megszerző fél a Bizalmas Információra való hivatkozás nélkül hoz létre, vagy
jogszerűen, korlátozásoktól mentesen kap egy olyan harmadik személytől, aki jogosult az ilyen Bizalmas Információk
szolgáltatására; (b) amelyeket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tettek anélkül, hogy az információt megszerző fél
megszegte volna jelen Megállapodást; (c) amelyek a közlés időpontjában az információt megszerző fél számára
korlátozásoktól mentesen ismertek voltak; (d) amelyekkel kapcsolatban az információt átadó fél írásban közli, hogy az
korlátozások nélkül átadható.
12.3
Az Ügyfél nem közölheti jelen Megállapodás feltételeit, sem az abban foglalt árakat harmadik személyekkel. Egyik fél sem
jogosult a másik fél nevét nyilvános nyilatkozatban, hirdetésben vagy hasonló tevékenység során használni a másik fél
előzetes írásos jóváhagyása nélkül, azonban az SAP jogosult ügyféllistáiban, vagy marketingtevékenységei során felhasználni
az Ügyfél nevét (beleértve - korlátozások nélkül - a referenciaidézeteket és -történeteket, sajtóban megjelent ajánlásokat,
helyszíni látogatásokat, SAPPHIRE részvételt) a felek számára kölcsönösen elfogadható időpontokban. Az SAP minden
ésszerű intézkedést megtesz annak elkerülésére, hogy a referenciatevékenységek indokolatlanul zavarják az Ügyfél üzleti
tevékenységét.
12.4
Az Ügyfél szolgáltathat (illetve az SAP kérhet) a Szolgáltatásra vonatkozóan visszajelzéseket, beleértve - korlátozások nélkül a Szolgáltatás vagy bármely egyéb SAP-hely, szolgáltatás vagy termék lehetséges létrehozására, módosítására, javítására,
fejlesztésére vagy bővítésére vonatkozó megjegyzéseket vagy javaslatokat, illetve, hogy az Ügyfél véleménye szerint az SAP
fejlesztéseinek iránya megfelel-e az Ügyfél üzleti és informatikai igényeinek, vagy általában a technológiai piacnak stb.
(együttesen: "Visszajelzés"). Az Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy az SAP által a Visszajelzéssel kapcsolatos
megbeszéléseken közölt bármilyen információ az SAP Bizalmas Információjának minősül, és arra a jelen Megállapodás
szerinti titoktartási kötelezettség érvényes. Annak érdekében, hogy az SAP felhasználhassa a Visszajelzést, az Ügyfél az SAP
részére ezennel nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes engedélyt biztosít, az
SAP licencvevőinek és ügyfeleinek való továbblicencelés joga mellett, az Ügyfél vonatkozó szellemi tulajdonjogának
fenntartásával arra, hogy a Visszajelzést bármilyen általa választott módon felhasználja, közzétegye és megossza, továbbá az
SAP és licencvevői termékeit és szolgáltatásait a Visszajelzéssel együtt bármilyen módon, az SAP által választott bármilyen
médium segítségével megjelenítse, előadja, másolja, elkészítse, elkészíttesse, felhasználja, értékesítse, vagy azokkal egyéb
módon rendelkezzen a forrásra történő hivatkozás nélkül. Az SAP jogosult a Visszajelzést bármilyen célra korlátozások nélkül
felhasználni anélkül, hogy ezért az Ügyfél és/vagy annak képviselői részére bármilyen díjat kellene fizetnie. Az Ügyfél elismeri,
hogy az SAP által a Szolgáltatással kapcsolatban jelen Megállapodás alapján közölt információ csupán a Szolgáltatásra
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vonatkozó lehetséges stratégiákat, fejlesztéseket vagy funkciókat foglalja magában, és az SAP-t semmiféle üzleti intézkedés,
termékstratégia és/vagy fejlesztés megvalósítására nem kötelezi.
13. szakasz
Adatvédelem
13.1
Az Ügyfél teljes felelősséget vállal valamennyi személyes adatért a 95/46/EK számú európai uniós adatvédelmi irányelv 2.
cikkének (d) pontja szerinti "adatkezelői" minőségében. Amennyiben jelen Megállapodás alapján személyes adatok tárolására
és/vagy feldolgozására kerül sor, az SAP köteles az Ügyfél utasításai szerint eljárni a 95/46/EK számú európai uniós
adatvédelmi irányelv 2. cikkének (e) pontja szerinti "feldolgozói" minőségében. Az Ügyfélnek az SAP által nyújtott
szolgáltatások kereteit meghaladó utasításait az SAP az Ügyfél költségére, az általa technikailag és szervezetileg
megvalósítható mértékben teljesíti. Az SAP és az Ügyfél valamennyi szükséges technikai és szervezeti
intézkedéstmegtesznek annak érdekében, hogy megfeleljenek a hatályos adatvédelmi törvény személyes adatok védelmével
kapcsolatos előírásainak.
13.2
Az Ügyfél személyes adatainak feldolgozása során az SAP kötelezi az Ügyfél adatainak feldolgozásával megbízott
alkalmazottait a hatályos törvényeknek megfelelő adatvédelemre és titoktartásra.
13.3
Az SAP jogosult alvállalkozót igénybe venni a személyes adatok feldolgozására a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei
teljesítéséhez szükséges mértékben. Az SAP kötelezi alvállalkozóit az összes vonatkozó adatvédelmi szabály betartására.
Amennyiben az alvállalkozó az EU-n kívül folytatja tevékenységét, az SAP az európai uniós adatvédelmi szabályozás alapján
megfelelőnek tekintett adatvédelmi szintet biztosítja.
13.4
Az Ügyfél gondoskodik arról, hogy semmiféle rá vonatkozó törvényi előírás ne akadályozhassa az SAP-t a jelen
Megállapodáson alapuló kötelezettségei hatályos törvényeknek megfelelő teljesítésében. Ez magában foglalja többek között de nem kizárólag - annak biztosítását, hogy minden érintett magánszemély előzetesen járuljon hozzá személyes adatai
esetleges kezeléséhez.
14. szakasz
Egyéb rendelkezések
14.1
A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Megállapodás egy vagy több rendelkezése bármilyen tekintetben
érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, akkor ez az érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem
befolyásolja jelen Megállapodás többi rendelkezését, és a Megállapodás úgy értelmezendő, mintha az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést soha nem tartalmazta volna.
14.2
Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezésének megszegése esetén bármelyik fél lemond jogairól, ez nem
értelmezhető az adott vagy jelen Megállapodás bármely egyéb rendelkezésének korábbi vagy későbbi megszegésével
kapcsolatos joglemondásként.
14.3
Egy Megrendelőlapot két példányban kell aláírni, amelyből mindkettő eredetinek tekintendő, és együttesen egyetlen
Megrendelőlapot alkotnak.
14.4
A Szolgáltatás, a Dokumentáció és az egyéb SAP-anyagok a különböző országok - többek között, de nem kizárólag az
Egyesült Államok és Németország - exportszabályozásának hatálya alá tartoznak. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a
Szolgáltatást, a Dokumentációt, vagy az egyéb SAP-anyagokat nem nyújtja be semmiféle állami szervnek engedélyeztetés
vagy egyéb szabályozói jóváhagyás beszerzése céljából az SAP előzetes írásos jóváhagyása nélkül, és azokat nem
exportálja a fenti törvények által tiltott országokba, személyeknek vagy vállalatoknak. Az Ügyfél felelős azért is, hogy a
Szolgáltatás, a Dokumentáció, vagy az egyéb SAP-anyagok saját maga és/vagy Társvállalatai általi használatát illetően
együttműködjön valamennyi hatályos állami szabályozással abban az országban, ahol be van jegyezve, továbbá bármely
egyéb országban.
14.5
Jelen Megállapodás a Magyar Köztársaság törvényeivel összhangban alkalmazandó és értelmezendő, függetlenül annak
kollíziós szabályaitól. Amennyiben a Magyar Köztársaság törvényei, szabályozása vagy jogszabályai és valamely külföldi
törvény, szabályozás vagy jogszabály között bármiféle ütközés lépne fel, akkor a Magyar Köztársaság törvényei,
szabályozása vagy jogszabályai irányadók. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ-egyezmény (United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods) jelen Megállapodásra nem vonatkozik. A Felek megállapodnak
abban, hogy minden vitás kérdést békés úton, tárgyalással rendeznek. A Felek megállapodnak abban, hogy a tárgyalásos
úton nem rendezhető, jelen Megállapodásból, annak megszegéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből
fakadó vagy azzal kapcsolatos vita eldöntésére a budapesti Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Választottbíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel saját Eljárási Szabályzata szerint. Az eljáró választottbírók száma
három.
14.6

14.7

14.8

A jelen Megállapodás alapján kötelezően küldendő vagy lehetséges értesítéseket és jelentéseket írásba kell foglalni; ezek
akkor tekinthetők elküldöttnek, amikor kézbesítésre kerülnek az SAP illetve az Ügyfél érintett irodáinak a jelen Általános Üzleti
Feltételek előzményeiben, bármely Megrendelőlapon vagy a regisztrációs űrlapon elsőként megadott címére.Amennyiben
jelen 14.6 pont, vagy jelen Megállapodás egyéb rendelkezése megköveteli az írásos formát, ez teljesíthető faxon, levél útján
vagy egyéb írásos formában.
A jelen Megállapodás bármely rendelkezésének teljesítése során felmerülő olyan késedelem vagy mulasztás (kivéve a
Megállapodás szerinti díjak megfizetését), amely a teljesítő fél által ésszerű módon nem befolyásolható körülménynek
tulajdonítható, nem minősül jelen Megállapodás megszegésének, és az adott rendelkezés teljesítésének határideje
meghosszabbodik a teljesítést akadályozó körülmény fennállásának időtartamával.
Jelen Megállapodás az SAP és az Ügyfél teljes és kizárólagos megállapodását tartalmazza, és magában foglal, illetve
hatálytalanít minden korábbi kijelentést, egyeztetést és írásos megállapodást.
Jelen Megállapodás kizárólag írásban,
mindkét fél aláírásával módosítható. Az Ügyfél által az SAP-nak küldött bármilyen megrendelésben vagy egyéb
dokumentumban szereplő járulékos, ellentétes vagy összeegyeztethetetlen feltétel esetén jelen Megállapodás rendelkezései
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irányadók. Jelen Megállapodás irányadó a Szolgáltatásban található bármilyen, kattintással elfogadható (clickwrap) vagy
böngészést lehetővé tévő (browsewrap) végfelhasználói szerződésben szereplő járulékos, ellentétes vagy
összeegyeztethetetlen feltétellel szemben (kivéve a harmadik személyek termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozó
végfelhasználói szerződéseket). Az elektronikus úton (faxon, vagy e-mailben, szkennelve) küldött aláírások eredetinek
tekintendők. Jelen Megállapodás sem részben, sem egészben nem engedményezhető vagy ruházható át - még jogszabály
alapján sem -, azzal, hogy az SAP jelen Megállapodást engedményezheti saját leányvállalatára, vagy olyan vállalatra, amely
az SAP vagy leányvállalata készlet- és eszközállománya egészét vagy meghatározó részét megszerzi. Az SAP saját belátása
szerint alvállalkozásba adhatja a Szolgáltatás egyes részeit harmadik személyek részére.
14.9
Amennyiben jelen Megállapodás egyes részeinek rendelkezései között összeütközés vagy ellentmondás merülne fel, az alábbi
prioritási sorrend alkalmazandó: (i) Megrendelőlap; (ii) a Megrendelőlap táblázatai, mellékletei és függelékei; (iii) jelen Általános
Üzleti Feltételek.
14.10 Az Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltatásnak részét képezhetik bizonyos közlések, például az SAP vagy partnerei
szolgálati közleményei és adminisztrációs üzenetei. Az Ügyfél a Webhely és a Szolgáltatások használata során nem
utasíthatja el ezeket a szolgálati közleményeket és adminisztrációs üzeneteket, amíg nem kéri írásban az SAP-tól
regisztrációjának megszüntetését, illetve adatainak a Webhelyről és bármilyen levelezőlistáról való törlését.
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